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الثانيةالطبعة

للف!ا!
ألال!جصجميهنمث!وأفؤدح!إخكمامروبر



الدولية،)النسخة30*ا4!طههحلمصا+!13ه4ء9!أالحالميةالمعارددائرة،لأولا:رئيسيينمصدرين!نهاموادالموسوعةهدهاستمدتفياء

الموادتلكتنقيحمع،الدائرةتلكموادمنالكتيرترجمحيتام(،89!وأ!7!و6991وأ!5!و4991وأ!39وا!!2طبعات

عاليةنسبةالثاليةالطعةبهذهللعتوالتي،المعرفةمحالاتمحتلصفيعربباحثودلهاقامالتىالإصافات،الثاليوإسلاميا،عربياومواءمتها

عبدالعزيزبنسلطانمؤسسةموقصعنبالضرورةتعبرلاوأفكارآراءمنالموسوعةتتضمطمالإنولذا.للموسوعةالإسلاميةالعربيةالهويةتعمق

وعملرأيعنتعبروءأممابوك(بم)وورلدالعالميةالمعارفدائرةأووالتورئ!،للنشرالموسوعةأعمال)مؤسسةالناشرةالمؤلسسةأو،الحيريةسعودآل

الموسوعةهذهتتطورأنوالمأمولوإسلاميا.عربياومواءمتهاوتسقيحهاممراحعتهاقامواأوترحموهاأوالموادكتبواالدين،المتخصصينالأساتدةمئات

فيوالتمهيدالطعتينمقدمتيانظر.اللهلماذنوالتحديثالتنقئوالموأءمةاستمرارمع،والاسلا!يةالعربيةالموادمنمزيدلاضا!ة،طبعةبعدطبعة

.الأولالمجلدصدر

التويه.وحبلدا،شريمةنبويةوأحاديت،كريمةقرآليةآياتالموسوعةهدهتحوي!بر

الثانيةالطبعة

(امأهـ)914199،والتوزيعللنشرالمودعوعةأعمالمؤسسة5

النثرأثناءالوطنيةفهدالملكمكتبةفهرسة

الرياض.-2ط.-العايةالعربيةالموسوعة

7423.*67.1ص307

)محموعة(69!5323080ردمك

(51)محلد!!34730-806

العرديةالموسوعات-أ

3100353/18ديوي

0353/18:الإيداعرقم

)محمرعة(6!53230809ردمك

15()محلد308-.69!347

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسةالناشر:

السعوديةالعربيةالمملكة65311الرياض72029بص

(1)8871914:فاكس-(1)5491914:تلفون

كا!لأح!لأولحأ!ط!ولح*ل!3ل!!هلأح80ول

لأثاعا13ءث!4لا؟5ولحلاها!"مم!4أ،*كا!"3!لأولاا3،اأ!ولعه!لأ3؟لأ4،ياأ،هول

.ع.هكا*ه72029-4!لااولط16531)!04!ول،ولمهلما،43لأول!أ؟ء3

.اء+)1(4591941-.*!3)1(941أةة7

6141الأولىالطبعة

9141الثانيةالطبعة

اوالبمجمئحقوق

الموسوعة،هذهأجزاء

أكاسواء،ومسيلةبأي

إلاغيرها،أوتسجيلأ

م()6991هـ

)99!ام(هـ

منجزءأيبطعمسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءجميعفىوالتوزيعلنشر

وأهيئةأيعلىنقلهأوواسترجاعها،المعلوماتلخزننظامأيفىإدخالهأو

وأاستنساخاكانتأو،ميكانيكيةأوممغنطةشرائطأو،إلكترونيةوسائلنت

الناشر.منكتابيلماذن



بم!لم





الهجائيالترتيبفيعشرالرابعالحرفالصاد.ص

ويساوي.العربيةالأبجديةترتيبفيعشروالثامن،العرلي

حسابانظر:.الجملحسابفي9()0الرقمعدديا

الترتيبفييأتيالقديمالصوتىالترتيبوفي.الجمل

جني،ابنعندوالعاشرأحمد،بنالخليلعندعشرالحادي

السادسالترتيبفىيأتيالحديثالصوتىالترتيبوفي

المعاصرين.الصوتياتعلماءأغلبعندعشر

لثويأسنانىصوتالصاد.الصوتيةالصفات

اللسانطرفباعتمادينطق.مفخممهموساحتكاكي

ومعالعليا،باللثةمقدمتهبالتقاءالعليا،الأسنانخلف

فيويرفع.الاحتكاكفيحدثللهواءضيقمنفذوجود

الانف،منالهواءمروريمنعحتى،الحنكأقصىالنطق

قليلاويرجع،الأعلىالحنكتجاهاللسانمؤخرأيضاويرفع

تتذبذبولا.التفخيمفيحدثالنطقعندالخلفإلى

الشمسية،الحروفمنوالصاد.نطقهعندالصوتيةالأوتار

الصبر.مثل:،كتابةلانطقاالتعريف)أل(لاممعهاتختفى

الصامت.انظر:

منلي!الصادحرف.الصرفيةالاستخدامات

صادارمشتقاتهالافتعالتاءتقلبوإليه،التصريفحروف

.تانظر:صادا.فاؤهكانتإذا

المهملةالحروفمنالصادحرف.الكتابيةالصفات

صهكذا:مفردة،النسخخطفيالصاد،وتكت!.النقط

مثل:فيصهكذا:قبلهابماومتصلةرص،مثل:في

ومتصلةصد،مثل:فيصىهكذا:بعدهابماومتصلةنص،

مصر.مثل:في!ى:هكذابعدهاوماقبلهابما

الألفباء.؟الأبجدية،العربيةالحروف:أيضاانظر

المكية،الكريمالقرانسورمنصسورة6.سورص،

اياتهاعددوالثلا"نون.الثامنةالشريفالمصحففيترتيبها

حرفإلىإشارةصتسميتهاجاءت.ايةوثمانونثمان

تحدىالذيالمعجزبالكتابللإشادةالهجاءحروفمن

الحروفهذهمنالمنظوموهو،والآخرينالأولينبهالله

بمثليأتواأنعلىوالجنالإنساجتمعتلئنقلم!المفردة

ظهيرا!لبعضبعضهمكانولوبمنلهيأتونلاالقرآنهذا

.88الإمراء:

التوحيد،قضية،المكيةالسوركسائرصسورةتعالج

فيالحسابوقضيةعيت،محمد،إلىالوحيوقضية

.العقيدةتثبيتأمرتعالجقضاياوهيالآخرة

المشركينوإنكارالوحدانيةعنبالحديثالسورةبدأت

إلىلهمكل!،،الرسولدعوةمنالعجبفيومبالغتهملها

صالحرفلتمثيلىخاصةطرقى

!

الحرلة!مورساثاوات

كجديه4ء

الأعطبع
السعو!لة!فىالمستخدمةالإثاريةرريل

العرليءالخطمتمختلفهبأنواع)ص(الصماد

ممآصص

رسىلفااالكوفي

الطباعي.القسخفيالصادمنتداذج

يم-

بدايةمنقصل

!محور-كا

الرقعةالد-ساك!



الصائت6

لشيءهذاإنواحداإلهاالآلهةأجعل)تعالىاللهتوحيد

.هص:غجاب!

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآ!:أيضاانظر

الكريم.القرانسور(،وسوره

أيضطويعرفبالجهريتصفلغويصوتالصافت

خلالطليقاحراالهواءوبمرور،العلةحرفأولالحركط

حائل،أوعائقأيطريقهفىيقفأندون،والفمالحلق

نأشمأنهمنالذيالأمرالهواء،مجرىيضيقأنودون

مسموعا.احتكاكايحدث

الصاثمةالأصواتأنالأصواتعلماءلاحظوقد

أصواتمنأكثرالسمعيالوضوحبقوةتتسم)الصوائت(

)الصوامت(.الصامتةبالأصواتتعرفالتيالأخرىاللغة

الصامت.انظر:

الحركاتأو)الصوائت(الصائتةوالأصوات

وهي:قصيرةثلاث،ستالعربيةاللغةفيالأساسية

المد،ألف:وهيطويلةوثلاث،والكسرةوالضمةالفتحة

ك!ماالمد،وياءيدعو،فيكماالمد،وواوظل،فيكما

يزيد.يخا

صفاتتعتريهاقدالستالحركاتهذهمنوكل

إمافتكون،فيهتردالذيالصوتيالسياقبسببمختلفة

ترقيقويكون.والتفخيمالترقيقبينأو،مفخمةأو،مرققة

سبر.نحو:مرققا،صوتاتلتإذامثلا،كالفتحة،الحركة

تفخيمامفخماصوتاتلتإذاوالتفخيمالترقيقبينويكون

قبر.نحو:،خ(ع،)قجزئيا

فيورودهابح!سب)الحركات(الصائتةوالأصوات

الفتحة،من:لكلثلاثةعشر:ثمانيةالصوتيالسياق

المد.وياءالمد،وواوالمد،وألف،والضمة،والكسرة

الصوائتأنواع

الفصيحةالعربيةاللغةفيالصالمةالأصواتتنقسم

التجويفداخلالأ!قيةاللسانحركةبحسب،المعاصرة

!ط:أنواعثلاثةإلىالفمويمما

)ب!(فيالقصيرةكالكسرة.اماميةصائتةأصوات

وهذه)باع(.فيالطويلةوالفتحةبعفيالطويلةوالكسرة

.الفمويالتجويفأماماللسانبرفعتنطقالأصوات

فيالقصيرةكالفتحة.مركضيةصطئم!أصصات

العربيةاللغةفيمركزيصائتصوتيوجدولا)كتب(.

الفممنطقةفيوسطوضعإلىبرباللسانوتنطقغيرها.

المركزية.

الضمتان:بذلكويقصد.خلفيةصائتةأصوات

ويصاحب:دور.فيكماوالطويلةقم،:فيكماالقصيرة

للشفتين.استدارةحركةنطقهما

اللسانحركةبحعسبالصالمةالأصواتوتنقسم

كالكسرةمرتفعة:إلىالفمويالتجويفداخلالرأسية

،القصيرةكالفتحةومتوسطة،القصيرتينوالضمة

الطويلة.كالفتحةومنخفضة

ثنائياصا"شاأحياناوتسمى.مركبةصائتةأصوات

ياء(أو)واوصائتوشبهصائتأوصائتينمنيتكون

مامعواحدامقطغاأيالواحد،الصائتمعاملةويعاملان

وما،ساكنةحروفأوصوامتمنيلحقهاأويسبقهاقد

ومن،ساكنةحروفأوصوامتمنيلحقهاأويسبقها

يونس.منالأولوالجزء،بيت،قوم:ذلكأمثلة

الإعلال

تغيراتمن)الحركات(العلةأصواتلهتتعرضماهو

:أنواعوهو،للتخفيفقصدا

أصواتبعضيحلعندماويحدث.بالقلبالإعلال

قلب،استقوم:والأصل،استقام:مثلبعضمحلالعلة

ألفا.الطويلةالضمةصوت

العلةأصواتبسقوطويكون.بالحذفالإعلال

الواو.سقطتحيثوعدمضارعيعدمثل:بكاملها

أحدحركةبنقلويكون.بالتسكينأوبالنقلالإعلال

علىفيترتب،قبلهالمتحركغيرالصامتإلىالعلةحروف

يصبحأي،حركةدونالمعتلالحرفيبقىأنالنقلهذا

،يقولنحو:بالتسكينالإعلالسميولذلكساكنا.

.يقول:والأصل

الحركةكانتإذاويحدت.والنقلبالقلبالإعلال

جنسهامنحرفافيقلب،العلةلحرفمجانسةغيرالمنقولة

.يخوف:والأصل،يخافنحو:

العربية.الحروفأيضا:انظر

كلابسلالاتأتدممنالإنجليزيالثعالبصائد

القرنإلىتعودالتيالأنسابسجلاتتحتويالصيد.

لبعضالنقيةالأنسابسلالاتعلىالميلاديعشرالثامن

06-ء.منولأكثرالإنجليزيةالثعالبصائدةالكلاب

الصائدةالكلابسلالةإلىبنسبهالنوعهذاويعودجيلا.

الجنوبيةالصائدةالكلابوفصيلةالأيائلصائدالمسماة

الثعالب،لصيدعادةويستخدم.قديمةإنجليزيةفصيلةوهي

عنالثعلبأثرتقتفي،مجموعاتشكلعلىتنطلقحيث

عندالنادرومن.الأرضعلىيتركهاالتيرائحتهطريق

كحيواناتالبيوتفيالكلابمنالنوعهذاتربيةالغربيين

إلىتحتاجولامحببةليستتربيتهأنيبدوكذلك.أليفة

بأنهالإنجليزيالثعالبصائديمتازأصحابها.منعناية

ارتفاعويبلغ.مستقيمةوأرجلومتينةقويةبنيةذوكلب



لذباباصائد

.الإنجليزيالخالبصائد

كجم.34-27منويزنسم.63-53بينماجسمه

البقعبعضمعأبيضولونهوقاسناعمجلدذووهو

الكلب.الهرار،انظر:.الصغيرةالبنيةأوالسوداء

تصيدنباتاتمجموعةضمننباتالحشراتصافد

السبخةبالأراضى،منهالشائعالنوعوينمو،الحشرات

الشمالبدول،والمستنقعات

النباتولهذا.الأوروبية

اللبية،الأوراقمنمجموعة

،الأرضمنقريباتوجد

تجتذبلزجةمادةوتنتج

تستقروحينما.الحشرات

،النباتورقةعلىحشرة

الداخل،إلىأطرافهاتنحني

فيقوم،بالحشرةوتمسك

ولنباتبهضمها.النبات

العاديالحشراتصائد

بنفسجي،لونذاتأزهار

طويلةسيقانفوقتنمو

هذاأوراقوتستخدم.رفيعة

الحليبتخثيرفيالنبات

يمسكنباتالحشراتصائدولآبلاند.بالسويد،

أوراقهطريقعنالحشراتاكلأيضا:انظر

غذاء.لاستخدامها.الحشرات

منمختدفةمجموعاتلأربعاسمالديابصافد

صائداتمنوكثير.جنس007منأكثرتضمالطور.

منعليهتنقضالذيالطائربالذبابتتغذىالذباب

تفتحهأنيمكنها،مسطحمنقارالطيورولهذهمكمنها.

كا،كثيفبشعرمحاطاالمنقاريكونوعموما.اتساعهعلى

الفم.داخلالحشراتجرعلىيساعد

فيالنوعهذايوجد.القديمالعالمفيالذبابصائد

منها.نوعا051وهناكوأوروبا.وأسترالياوآسياإفريقيا

الغاباتفيالأوروبيالمنقطالذبابصائديعيق

علىعشهيبنيماوغالئا.والحقولوالمتنزهات،المكشوفة

الذبابوصائد.حوائطإلىالمستندةالحقولتعريشات

يلتقط،البلوطأشسجارغاباتخاصة،غاباتطائرالأرقط

اليسروعمثلحشراتأيضالييتناولالجو،منالحشرات

،أدقفمنقارهالأسترالىالذبابصائدأما.الأوراقمن

صائدبعضويسمى.الأرضعلىفريستهعلىوينقض

الحناء.أبوانظر:الحناء.أباالأستراليالذباب

إفريقيا،فيالنوعهذايعيمق.الملكىالذبابصائد

ريشمنزوائدله.وأسترالياآسيا،شرقىوجنوبوالهند

شديدةرأسمقدمةأنواعهمنولكثير.الطفكألوانلامع

وهناك.العينينحولملونوجلد،نحيلبعرفالانحدار،

الفردوسيالذبابصائدلذكور.منهنوع001منأكثر

الفردوسيالذبابصائدوطيور.سم51طولهذيل

عموما.اللونسوداءأوبيضاء،أوكستنائية



المطوقشبهالذبابصائد8

الحبار.الذبابصائدمجموعةإلىينتمىالأكماديانالذبابصائد

الشمالية.أمريكافيويتكاثر

الهندفييعيش.المروحيالذنبذوالذبابصائد

نشرالطيورهذهتستطع.وأسترالياآسياشرقىوجنوب

هناك.جانبإلىجانبمنوتحركه،مروحةلتشكلذيلها

ويلىذعرةنيهابماالطورهذهمننوعا38حوالي

علىالمروحيالذنبذوالذبابصائديتواثب.الأسترالية

عنبحثهأثناءاستعراضيةبحركاتالأشجارقمم

.الحشرات

أكبرالنوعهذاويشكلالجبار.الذبابصائد

004منأكثرتضمإذالذبابصائدطيورمنمجموعة

الجزارطائروأكبرها.عديدةبطرقتتغذىأنهاويبدو.نوع

فريستهعلىينقضوالذيسم3هطولهيبلغالذيالجبار

آخرنوعهناك.الأرضعلىوالجنادبالسحاليمثلمن

،الضفادعيأكللكيسكادايسمىالذبابصائدطيرمن

وصفراءسوداءبارزةعلاماتوللكيسكاد.والسمك

منقارذاتالجبارالذبابصائدطيوروبعضوبيضاء.

أوراقتخطمنالحشراتبهتغرف،بالملعقةأشبهعريض

ملكيسمىنوعاالجبارالذبابصائدويشمل.النباتات

طائر.،الفيبي:انظر.والفيبيالعصافير

البريالحيوانانظر:.المطولىشبهالذبابصائد

)الطور(.العربيةالبلادفي

شرقيفييعيعقصغيرطائرالغابئد؟بصائد

.الذبابصائداتمجموعةإلىوينتمي.الشماليةأمريكا

ولكنه-ماحدإلى-الفيبيطائرالغابةذبابصائديشبه

البيضاءوبالخطوط،للرماديالمائلالبنيبلونهعنهيختلف

بالغناءيصدحوهوطائر.،الفيبىانظر:.أجنحتهعلى

عندوكذلكالنهار،لانبلاجالأولالشعاعظهوروقت

الغابةذبابصائديبنيللمساء.الاولىاللحظاتقدوم

منالعديدينسجفهوالأعشالق،أجملمنواحدا

الخارجيالجزءيغطيثمشديد،لماحكامالنباتيةالألياف

،الشجرةمنأفقيفرععلىعشهالطائرويضع.بالأششة

أبيضلونها،بيضاتأربعإلىبيضتينمنوت!إلأنثى

ذبابوصائد.بالبنيومنقوشالشاحبةللصفرةمائل

الحشراتمنالكثيريأكللأنه،للإنسانمفيدطائرالغابة

.الضارة

انظر:.الإلمحريقيالفردوسيالدبابصائد

)الطيور(.العربيةالبلادفيالبريالحيوان

فيالبريالحيوانانظر:.المر!الذبابصائد

)الطحور(.العربيةالبلاد

السدوقي.نظر:ا.لغزلاناصائد

منسلالاتعدةعدىيطدقاسمالمحارصاث

معظمفيالبحارسواحلعلىتعي!التيالخائضةالطور

العالم.أنحاء

الحيواناتاصطادهمناسمهالطائرهذاواكتسب

المحارحيواناتولاقتلاعوالمحار،ببالبحر،مثلالهلامية

الصخور.علىاللاصقةالملزمي

سلالتها،باختلافالطورهذهريشلونويختلف

فقط.أسودوالاخروأسودأبيضريشهلونيكونفبعضها

منوأبيضالجسمأعلىمنأسودالأوراسريشلونفمثلا

الجسم.أسفل

ولهذاأسود.لونهفإنالقاتمالفحميالمحارصائدأما

حيثرفاقهإلىالتوددفيالخاصةطريقتهالطورمنالنوع

واحد.وقتوفىجماعياالاستدعاءنغماتيطلق

مبقعةبيضاتأربعإلىبيضتينبينالطورهذهتضع

يضعالذيالحصىمعينسجمرمليلونذاتومرقطة

بينه.البيض
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بونينلصاا

ام(.490هـ،486-؟)محمدأبو،الصائغابن

المعروفالقيروانيالهرويمحمدبنعبدالحميدأبومحمد

العطار،حفصأليعنالعلمأخذمالكيفقيه.الصائغبابن

الكنديالطبوأبي،التونسيإسحاقوأبيمحرزوابن

البربريعليوابوالمازريالإمامعليهوتفقه.وغيرهم

عطة.وابنوالحوفي

الصائغالدينتقىانظر:.الدينتقىالصائع،

هـ،845)976-الدينزين،الصائغابن

يوسفبنعبدالرحمنالدينزينام(.1367-144

برسالتهاشمتهر،زمنهفىالمصريينالخطاطينشيخ

.والكتابالخطصناعةفيالألبابأوليتحفةالتعليمية

ابنفسمىصائغاوالدهوكانبهاونشأالقاهرةفيولد

الديننورالمجودالخطاطمنالمنسوبالخطتعلم.الصائغ

لخطاطينتلميذاكانالذيأصلاالبغداديالوسيمي

تلميذغازيالدينوشهابالصيرفيعبداللههمابارزين

بابنالملقبالحلبىمحمدالدينعفيفابنالدينعماد

فيأستاذهعلىتفوقحتىالخطأتقنوقد.العفيف

منمستفيدافأتقنهاالعفيفابنطريقةوأحبالن!خ،

طورثم.المصريالزفتاويعلىبنمحمدالبارزالخطاط

طريقةمنالمولدةغازيطريقةومنمنهاخاصاأسلوبا

بنعلىالدينولىالمعروفالخطاطوطريقةالعفيفابن

العفيفابنوالدعليهتتلمذالذيالعجميزنكى

بالجمالالصائغلابنالجديدالأسلوبتميزوقد.وأستاذه

خلالمنبعدهمنللخطاطينمدرسةفأصبح،والقوة

فىالتعمقبينجمعهمنهايتضحالتيالمذكورةرسالته

ابنإلىويعودالتطيق.فيوالبراعةالنظريالجانب

تلامذتهإلىالأستاذمنالإجازةمنحتقليدالصائغ

المجودين.

نوادريحفظوالشعروالأدبللعلممحباظريفاكان

.المدارسمنعددفيللخطمدرسااعتمد.وطرائف

وأخوهالسخاويعبدالرحمنمنهمكثيرونعليهوتتلمذ

ن!خ.وغيرهالعسقلانيحجرابنلهوشهدمحمد،وابنه

فيضعفوأصابهوالقصائد،والكتبالمصاحفمنعددا

فدفنماتأنإلىفانقطعأطرافهتقلصإلىأدىحياتهآخر

.القاهرةفي

العربي.الخطأيضا:انظر

)استخداماتالفضةبول،رلفير،انظر:ا!.!ئع

(.الفضة

.والصابونالمنظفانظر:.الصابون

علىوتحتويجلديةأولحيمةثمارلهاالصابونوشجراتأشجار

بالصابونين.تعرفصابونيةمادة

نوعا13داسمالصابونشجرة.شجرةا!لون،

وشبهالمداريةالمناطقفىتوجدوشجيراتأشمجارمن

المحيطجزروفيأمريكا،وجنوبوشمالآسيامنالمدارية

بنيةالغالبفيتكونثماراالنباتاتهذهتحمل.الهادئ

وتكونكالجلد.غلافذاتالصفرةإلىضاربةاللون

وتحتوي،مستد-رةفصوصثلاثةأوفصينمنمركبةالثمرة

وعند.الصابونينتسمىصابونيةمادةعلىوالأوراقالثمار

يمكنرغوةعنهاتنتجبالماءالأوراقأوالثمارتدليك

بذورهببذرالنباتهذاويزرع.للصابونبديلااستخدامها

بشكلوينمو.الربيعفصلبدايةفيمنهشتلاتبغرسأو

الجافة.الرمليةالتربةفيجيد

الصابو!شجرالنباتهذامنالآسيويةالأنواعأشهر

الصينإلىالهندمنتمتدالتىالمنطقةفيويوجد،الصينى

وينموالخضرةدائمشجرالصينيالصابونوشجر.واليابان

علىوتحتويبنيةبرتقاليةوثماره،ام8إلىيصلطولإلى

الصابونين.منوفيرةكمية

فيالهندجنوليفىالموجودالصابونشجرويسثتخدم

اللونذاتأخشابهالناسفيستخدم،متعددةأغراض

)النقل(.الجرعرباتعجلاتصنعوفيالبناءفيالأصفر

.الأسماكولتسميمالملابسغسلفيثمارهويستخدمون

المتحدةالولاياتجنوبفيالجنوبيالصابونشجروينمو

أمريكا.منوالجنوبيةالوسطىالمداريةالمناطقفيينموكما

بنيةوثماربيضاءصغيرةأزهارالجنوبيالصابونولشجر

.اللونبرتقالية

فيالبريالنباتانظر:.المخزئيةالصابوئية

الخزنية(.)الصالونيةالعربيةالبلاد

.شجرة،بونلصاا:نظرا0لينبولصاا



البصريالصاحب01

.البغداديأيوبأبوانظر:.البصريالصاحب

عليم(.883-؟هـ،027-؟)الزلجصاحب

بنعليبنزيدبنعيسىبنعليبنأحمدبنمحمدابن

الثوراتأخطرإحدىقائد،طالبأبيبنعلىبنالحسين

أعمالمنورزنينفيونشأولد.العباسيةالخلافةضد

.والنجوموالنحوالخطبتدريساشتغلشاعرا.كان.الري

المنتصرالعباسيالخليفةعهدفيالأحداثمسرحعلىظهر

كانحيثم(،862-861هـ،482-2)47بالله

منالأتراكتخلصوعندما.ومستشاريهحاشيتهمنواحدا

عليفكان،والاعتقالوالقتلبالنفىرجالهشتتوأالمنتصر،

عندماالاعتقالمنتخلص.المعتقلينمنواحدامحمدبن

،السجونأبوابففتحتالجند،طوائفبينفتنةوقعت

عازما،الخليجفيالعربيةالقبائلمواطنإلىبغدادفغادر

سنةوفىهجر.وبقبائلبالبحرينوبدأ.الثورةعلى

معفانتقل،عدةهزائمالدولةبهألحقتم863هـ،942

دارت.ضبيعةبنيقبيلةفناصرته،البصرةإلىأنصارهكبار

إلىالزنجاجتذابمنوتمكن،الدولةوبينبينهمعارك

تنقيةفييعملون،المستضعفينالموالىمنوكانوا.جانبه

لكباروتثمرللزراعةصالحةلتصبحالأملاحمنالأرض

.الملاك

منسنواتسبعبعدالزنجيصالحبنبريحانالتقى

تحريروأصبحفيها،فانخرط،للثورةفدعاه،الثورةبدء

إلىالزنجفتوافدالثورةمطالبأهممنواحداالعبيد

كذلكإليهوانضم،سادتهممنفارين،الثورةمعسكرات

الزنجيةالحامياتوكانق.العراقجنوبيفيالفلاحينفقراء

كلعندالثورةجيشإلىبأسلحتهاتنحازالدولةجيشفي

والأهوازوالأبلةوالبصرةالبحرينإلىالثورةوامتدتلقاء،

لهوأقام.العراقسوادوأغلبوجنبلاءوواسطوالقادلممية

وأقام.المستنقعاتوسط،انحتارةأسماهاوعاصمةدولة

تجاهالموفقيةمدينةالدولةوبنت.المساواةمبدأعلىنظامها

الزنج.عصاباتعلىالحملاتمنهالتقود،الختارة

الفريقينبينودارت،سنواتأربعالدولةوحاصرتهم

ماثميمنأكثرفىالطبريعنهاتحدثأسطوريةمعارك

الدولةتتمكنولم.الفريقينمنكثيرخلقوفني،صفحة

المرير.الصراعمنسنةعشرينبعدإلاعليهالقضاءمن

الدولة.،الصفارية،الدولة،العباسية:أيضاانظر

فىالإسلاميةالحفارةانظر:الشرطلأ.صاحب

(.الشرطة)خطهةالأندلس

الملكة.انظر:.التاجصاحبة

وسننومسائلها،العربيةاللغةفقهفيكتابالصا!حيي

جاء.اللغويفارسبنأحمدلمؤلفهوكلامها،العرب

وواضعا،العربيةلمسائلحاويامؤلفهأرادكماالكتاب

.اللغويللدرسالأولىوالملامحالأسس

أفرعجميعشملتبابا،87فيالصاحبيصنف

ماأتوقيفالعربلغةعلىالقولبابأولها:.اللغة

أبوابضمتالبابينبن.الشعربابوآخرها:اصطلاخ؟

قضيةتخلولم،اللغويةالقضاياشمللغوياتراثاالكتاب

والشعروالحديقبالقرآنلهاالاستشهادمنقضاياهمن

فيالكلامأجناسبابفيورد.المنثورةالعربوأقوال

قضى!ه):ثناؤهجلاللهكتابفيومنهوالافتراقالاتفاق

إلاتعبدواألاربكو!مى):ثناؤهجلكقولهأمر،:بمعنى

أعلم:بمعنىقضىويكونأمر.أي.23:الإسراء!إياه

!الكتابفيإسرائيلبنيإلىو!ميئام!:ثناؤهجلكقوله

جلكقولهصنع:بمعنىوقضى.اعلمناهمأي.4الإسراء:

:ثناؤهجلوكقوله72.:طهقاض!أنتمافا!):ثناؤه

.عاملونأنتممااعملواأي7.أ:يونس!وإليا!مواثم)

وإنوهذه.فرغأيقضىللميتويقال.فرغ:وقضى

واحد.فالأصلألفاظهااختلفت

الكلام)باببعنوانوالثلاثونالخامسالبابكانوقد

المعنى.حروفجمبعشملحيث(،المعنىحروففي

والحروفالاصوات:اللغويةالصاحبيقضايافشملت

والتراكيب.والمفردات

الكويكرز.نظر:ا.حبيونلصاا

الثانيالصوتوهووالغناءالموسيقىعالمفيالصادح

أخفضوهوالرنانوعكسه.الرجالمنمغنصوتلأعلى

لهممنمعظمويتميزالكونترالتو.انظر:.نسائيصوت

جواببينمايتفاوتالصوتىمجالهمبأنصادحصوت

مسطحةبينغمةإلى،المتوسطةالسينغمةتحت)ثماني(

مركزقربتكونالتيهيالمتوسطةالسيونغمةفوقها.

الأوبرامغنيأكثريتميزكماالبيانو.مفاتيحلوحة

فتجدهم،المأساويةالأدوارفيالمتخصصينالصادحين

المجالقمةمنأعلىنغماتغناءعلىبقدرتهميتميزون

.العاديالصوتي

بهيقصدتجاريتعبيروالوارداتالصادرات

القطر.داخلأوخارجتشحنالتيالموادمجموعة

إذا:الآتيةالشروطبموجببضائعهاالأقطارتصدر

ينتجكانأو،معينةلسلعةالوحيدالموردهوالقطركان

كانتأونسبيا،الأخرىالبلادمنأقلبتكلفةالبضائع

تنئفىكانتإذاأو،النوعيةمتميزةلأنهامطلوبةبضائعه



العالم.أنحاءجميعإلىالحاوياتسفنتنقلهاالصادرات

تستوردهاأنإلىالأخرىالبلادتحتاجالسنةمنفصل

محليا.تنتجلابضائعمنتتكونالوارداتومعظم

فإنالسببولهذا،البنزراعةأوروبامناخيناسبلافمثلا،

وإفريقيا.اللاتينيةأمريكامنالبنيستوردونالأوروبيين

نأإلىوالوارداتالصادراتمنأمةأينمطوينزع

التجاريةالأنماطفيالتغييروهذا.السنينمدىعلىيتغير

،المثالسبيلفعلى.تكنولوجيةتطوراتبسببيكونقد

الطيعيةالمنتجاتلبعضالصناعيةالبدائلاكتشافأدى

هذهلاستيرادالحاجةتخفيضإلىوالمطاطكالحرير

فىمصانعبناءمثلالأجنبيوالاستثمار.الطيعيةالمنتجات

التجارةأنماطفيمهمةتغيراتأيضايسببأخرىبلاد

الدولية.

الصادراتحركةفيالحكومةسياساتتؤثرقد

خفضيهدف،المثالسبيلفعلىللبلاد،والواردات

معينة،منتجاتمنالوارداتزيادةإلىالتجاريةالحواجز

حواجزخفضيفتحكما.الخارجفيأكثربكفاءةمنتجة

ولسياسات.للصادراتأسواقاأخرىبلادبوساطةالتجارة

علىجوهريأثرالاقتصاديةالتنميةبهاالمقصودالحكومة

المفيدمنأنهالأمتجدالأسبابولهذه،التجارةأنماط

.اتفاقاتوتعقددوليةمنظماتفيسياساتهامناقشة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المدفوعاتميزانالدوليةالتجارةالتجارة

الجمركيةالتعريفة-الحرةالتجارة

11هدايتصادق

البضائعأنواعبمختلفمحملةالميناءفيتتكدسالبضائعحاويات

.اكسشوردة

.دقلصااجعفر:نظرا.جعدر،دقلصاا

.الصادق،المهديان!:.المهديالصادق

إيرانىكاتبام(.9519)30هدايتصادق

المؤثراتعلىالحديثالإيرانيالأدبفتحفىأسهم

الأجنبية.

فيأرسل.الغنيةالإيرانيةالأشرافأسرإحدىابنهو

وعملأم،039عاموعادام219عامفرنساإلىبعثة

حيثالهندإلىسافرثمالمصرفيالقطاعفيالبدايةفي

البومةالمعروفةروايتهونشرهناكالبهلويةاللغةتعلم

شهرةالروايةنفسحققتوقد،هناكمرةلأولالعمياء

إلىترجمتوقد،أعمالهأبرزتعدحيثإيرانفيواسعة

شهرتهرواجفيسبباوكانتالعالملغاتمنالعديد

كافكافرانزأثريتضجعالروايةهذهوفي.إيرانخارج

أعمالبعضترجمقدهدايتوكان،السوداويةبرؤيته

الفارسية.إلىكافكا

وبالتراثالقصيرةبالقصةاهتماملهدايت

إيرانتاريخبدراسةاهتمكما.الإيرانيالفلكلوري

بالهندبومبايمدينةفيكاملةسنةأمضىوقدولغتها،

يزالمااجتماعىمحيطفيالزرادشتيةالديانةلدراسة

يعتنقها.

عارميأسوطأةتحتهدايترحلم5191عامفي

.هناكوانتحرباريسإلى
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روخلصاا21

روخلصاا

منأكثرطاقةتنتجالتيالمحركاتمننوعالصاروح

يستطعاخر.محركأيأونفسهالحجمذاتمثيلاتها

ضعف0003منبأكثرتقدرطاقةينتجأنالصاروخ

كذلكصاروخكلمةاستعماليمكن.السيارةمحركطاقة

.الصاروخمحركبوساطةتساقالتىالمركبةلوصف

بعضهاوتستعمل،أحجامعدةمنالصواريختصنع

حوالىطولهاوييلغ،أعلىإلىالناريةالالعابلقذف

م03إلى1همنطولهاالتيالصواريخوتحمل.سم06

وعموما،البعيدةالأعداءاهدافلضربالضخمةالقذائف

الأقمارلحملوالقويةالصوارلإلكبيرةوجودمنلابد

الصاروخارتفاعويييئ.الأرضحولمدارإلىالصناعية

منأكثرالقمرإلىالفضاءروادحملالذيفساتورن

.اما.

يحرقلكنههائلةطاقةينتجأنالصاروخيستطع

للصاروخيتوفرأنيجب،السببلهذا.بسرعةالوقود

فقد.قصيرةفترةولوحتىليعملالوقودمنكبيرةكمية

منلتر0000212منأكثرمثلاف-ساتورنأحرق

وتصبح.لطيرانهالأولىدقيقة752.ادخلالالوقود

بعضحرارةوتصلللوقود.بحرقهاجداساخنةالصواريخ

انصهاردرجةضعفأيم،003.3إلىمحركاتها

تقريبا.الصلب

العالميةالحرببعدأساساالصواريختقنيةتطورت

التعقيد،فيغايةتقنيةوهىام(.-459ا)939الثانية

لدرجاتفقطليعريصمد،أنيجبالصاروخمحركلأن

والقوىالفائقالعاليللضغطولكن،العاليةالحرارة

خفيفايظلأنينبغيوأخيراأيضا،القويةالميكانيكية

للبحثأساساالصواريخالناسويستعمل.مهامهلتحقيق

.والحربالفضاءورحلاتالعلمي

السنين.مئاتطوالالحروبثيالصوارداستعملت

الصينيونالجنودكانالميلاديعشرالثالثالقرنففي

القواتواستعملت.المهاجمةالجيوش!علىيطلقونها

فيمكهنريفورتعلىللهجومالصواريخالبريطانية

عامحربخلال،الأمريكيةماريلاند

سكوتفرانسيسوصفام(.81ا-18124)812

فيصاغهاالتيكلماتهفي،للحربمشاهدتهبعدكي،

للصواربالوهإلأحمر،المتحدةللولاياتالقوميالنشيد

الأولىالعالميةالحربوخلال.اللامالنجمشعاربأنها

الصواريخالفرنسيوناستعملام(،!18ا-19)4

بريطانياعلىألمانياوهجمتالعدو.طائراتلإسقاط

القمرإلىفضاءرائدأولحملالذيف-ساتورنالعملاقالصاروخ

التيالوحيدةالمركبات!يالصوارب.الإطلاقبرجمني!عد

ء.الفظإلىوالمعداتالبشرلإطلاقتستعمل
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وتستطع.الثانيةالعالميةالحربخلالبالصواريخ

حولمدارهافيالصناعيةالأقمارتحطمأناليومالصواريخ

تطرالتيوالقذائفالنفاثةالطائراتوكذلك،الأرض

.الصوتمنأسرع

فيوالبحثالصواربللاكتشافاتالعلماءيستعمل

علميةأجهزةالصواريخوتحملوالفضاء.الجويالمجال

المحيطالهواءعنالمعلوماتلجبمالسماءفىدقيقة

مئاتالصواريخأطلقت،ام579عامومنذ.بالأرض

الأقماروهذه.الأرضحولمداراتهافيالصناعيةالأقمار

وسيلةبمثابةتكونأنهامنها،أغراضعدةتؤديالصناعية

الأرضجوعنمعلوماتبجمعتقومكما،اتصالات

الفضاءإلىأجهزةالصواريختحمل.العلميةللدراسة

بينالذيالفضاءوحتىوالكواكبالقمرلاممتكشاف

الكواكب.

إلىالإنسانلرحلاتاللازمةالطاقةالصواريختوفر

حملتام969وفىام.619عامبدأتالتيالفضاء

عاموفىالقمر.علىهبوطأولفىالفضاءروادالصواريخ

حولمدارإلىفضاءمكوكأولالصاروخحملام،819

الإنسانالصواريختحملأنيمكنالمستقبلوفي.الأرض

.الأخرىوالكواكبالمريخإلى

الصاروخيعملكيف

البريطانىالعالماكتشفهالذيالأساسىالحركةقانون

يصفالميلاديعشرالسابعالقرنفىنيوتنإسحقالسير

فعللكلأنعلىينصالقانونهذا.الصاروخيعملكيف

انظر:.الاتجاهفيلهومضاذالمقدارفيلهمساوفعلرد

منالهواءتدفقيؤديكيفنيوتنقانونيشرح.الحرك!

أقوىويعمل.للطرانالبالوندفعإلىصغيربالون

الطريقة.بنفسالصواريخ

غازفينتجاحتراقغرفةفيخاصاوقوداالصاروخيحرق

بالتساويالصاروخداخلالغازهذاويضغط.بسرعةيتمدد

جوانبأحدعلىالغازهذاوضغط.الاتجاهاتكلفي

ويخرج.المقابلالجانبعلىالغازضغطيساويالصاروخ

هذايعادلولا.فوهةخلالمنالصاروخمؤخرةمنالغاز

الضغطوهذا.الصاروخمقدمةعلىالغازضغطالمعدمالغاز

.للأمامالصاروخيدفعالذيهوالمتساويغير

الذيالفعلهوالصاروخفوهةخلالالغازوسريان

الدفعهوالفعلردويكون.نيوتنقانونفيوصف

.المعدمالغازخروجعنبعيداللصاروخالدفعقوةالمستمر

منمجموعةالصواريختحرق.للصاروخالدافعالوقود

-وقودبمامن:يتكونالدافعالوقودتسمىالكيميائيةالمواد

مادة2-السائلالهيدروجينأووالبرافينالبنزينمثل

الأكسجينأو،النيتروجينأكسيدرباعىمثلبممؤكسدة

اللازمبالأكسجينالوقودتمدالمؤكسدةوالمادة.السائل

فيالعملمنالصاروخالأكسجينهذاويمكن.للاحتراق

هواء.يوجدلاحيثالخارجيالفضاء

وردالفعلبوساطةالنفاثةالمحركاتتعملكذلك

.مؤكسدةمادةعلىيحتويلاالنفاثالوقودلكن.الفعل

ولهذاالهواء.منالأكسجينالنفاثالمحركويسحب

.النفاثالدفعانظر:.المجالخارجيعمللاالسبب

وأغلب،سريعبمعدلالدافعالوقودالصاروخيحرق

لكنفقط.دقائقعدةتبقىكميةالصواربشمل

قذفعلىتقدرالتيالساحبةالقوةهذهينتجالصاروخ

الفضاء.فيبعيداثقيلةمركبات

الدقائقخلالالدافعالوقوداغلبالصاروخيحرق

سرعةتقلالوقتهذاوخلال.للطرانالأولىالقليلة

المرحلتينذوالصاروخيحمل.المراحلمتعددالصاروخيعملكيف

الأولىالمرحلة.مرحلةكلفىأكثرأوواحداصاروخياومحركادافعا

المرحلة.الصاررخعنبعيداتسقطالدافعحرقوبعد،الصاروختطلق

منأبعدحتىأوالأرضىالمدارإلىالمحملةالرؤوسوتحملتبدأالثانية

الفضاء.إلىذلك
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الوقود.ووزن،والجاذبيةبالهواء،بالاحتكاكالصاروخ

الغلاففىمسارهطوالالصاروخالهواءاحتكاكيعوق

الهواءفإن،أعلىإلىالصاروخينطلقوعندما.الجوي

احتكاكيوجدولاالفضاء،فيالاحتكاكويقلأقليصبح

إليالصاروخالأرضيةالجاذبيةوتشد.الصاروخعلىيؤثر

بعيداارتمإلصاروخكلمايقلالجذبهذالكن،الأرض

يقل.وزنهفإنالوقودالصاروخيحرقوعندما.الأرضعن

عدةمنالصاروخيتكون.المراحلمتعددالصاروخ

صاروخيمحركلهامرحلةوكل،مراحلتسمىمقاطع

منالمراحلمتعددالصاروخالمهندسونطور.دافعووقود

الفضاء.وإلىالجويالغلافخلالطويلةرحلاتأجل

سرعاتإلىتصلأنتستطعصواريخإلىيحتاجونفهم

ويمكن.الواحدةالمرحلةالصوارلبراتسرعاتمنأكبر

نتيجةأعلىسرعاتإلىيصلأنالمراحلمتعددللصاروخ

وتبلغوقودها.استعمالتممراحللماسقاطوزنهنقصان

أضعافثلاثةتقريئامراحلالثلاثذيالصاروخسرعة

.الواحدةالمرحلةذيالصارو!سرعة

بعدالصاروخوتقذ!المعزز،الأولىالمرحلةتسمى

المقطعهذاالمركبةوتسقط،الأولىالمرحلةوقودحرق

مرحلةيستعملالصاروخويظل.الثانيةالمرحلةوتستعمل

وأمرحلتينذاتالفضاءصواريخوأغلب.الأخرىبعد

مراحل.ثلاث

قواعدإلىصوارلإلفضاءتحتاج.الصاروخإطلاق

حولتكونالقذففاعليةوأغلب.مجهزةخاصةإطلاق

ويحتويمنها.الصاروخينطلقالتيالقذفقاعدةمركز

منهيكملالذيالهيكلمبنىا-علىالقذفمكان

مبنى2-الصاروخبناءفىالنهائيةالخطواتالمهندسون

قبلالصاروخسلامةمنالعمالفيهيتأكدالذيالخدمة

إطلاقالعلماءيوجهحيث،التحكممركز3-إطلاقه

فىتقعالتيالرصدمحطاتوتقوم.الصاررخوطيران

.الصاروخرحلةمساربتسجيلالعالمحولمختلفةأماكن

بطريقةللإطلاقالصاروخوالمهندسونالعلماءيجهز

كلفيرسمون،التنازليالعدتسمىالتيخطوةالخطوة

إطلاقويتم،التنازليالعدخلالمعينةفترةعلىخطوة

نأويمكنالصفر.إلىالتنازليالعديصلعندماالصاروخ

فىأخرىصعوبةأيأوفيهاالمرغوبغيرالاجواءتتسبب

التنازلي.العدمؤقتايوقفالذيالإطلاقإيقاف

الصواربخلسئعملكدف

نقلىأدواتلتوفيرأسا!ئاالصواريخالدولتستعمل

وتعدوالفضاء.الجويالغلافخلالعاليةبسرعاتتنطلق

-2العسكريةللاستعمالات-ا:عاليةقيمةذاتالصواريخ

الاكتشافمجساتلإطلاق3-الجويالعلافلأبحاث

الفضاء.عبرللسفر-4الصناعيةوالأقمار

الجيولقامشخداميتفاوت.العسكريالاستعمال

إلىالصغيرةالميدانحروبصواريخمنللصواريخ

المحيط.عبرتطرالتىالعملاقةالموجهةالقذائف

عنمعلوماتيجمع"،توماهوك-يكى-"تاوروسمثلسبرصاروخ

المعلوماتالصاروخفيالراديوأجهزةترسل-العلويالحويالغلاف

العلمية.للدراساتالأرضإلى

م!اتنين.مكونبطاقميطلقتو،صاروخئسمىحربيصاروخ

مركبة.سأوالأرضسإطلاقهويمكن
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وهوالجنود،يحملهمقذوفصغيرصاروخالبازوكا.

مثلاختراققوةالبازوكالدى.المصفحةللمركباتمضاد

صواريخالجيوشوتستعملالبافيوكا.انظر:.صغيرةدبابة

وكذلكالأعداء،خطوطخلفبعيداالقنابللتفجيرأكبر

صواريخالمقاتلةالطائراتوتحملالعدو.طائراتلإسقاط

والأهدافالأخرىالطائراتعلىللهجومموجهة

الموجهةالصواريخالبحريةالسفنوتستعمل.الأرضية

الأرضيةوالأهداف،الأخرىالسفنعلىللهجوم

.والطائرات

إطلاقهوللصواريخالحربيةالاستعمالاتأهموأحد

القذائفتسمى،المدىبعيدةالموجهةالقذائفمننوع

تستطعالقذائفوهذه.للقاراتالعابرةالبالستية

للعدوهدفلتفجيركم.0008منأكبرلمدىالانطلاق

القويةالصواريخمنمجموعةوهناك.النوويةبالمتفجرات

الأولىالأجزاءخلالوتسيرهاالقاراتعابرةالقذيفةتحمل

.الهدفإلىطريقهاباقيالقذائفتأخذثمرحلتها،من

الموجهة.القذيفةانظر:

صواريخالعلماءيستعمل.الجويالغلافأبحاث

وتحمل،بالأرضالمحيطالجويالغلافلاكتشاف

الأرصادصواريخأيضاتسمىالتىالصوتيةالصواريخ

التصويروالات،الجويالضغطمقياس:مثلأجهزةالجوية

الأجهزةهذهوتجمع.الجويالغلافإلىوالترمومترات

لأجهزةبالراديووترسلها،الجويالغلافعنالمعلومات

جمعفيالطريقةهذهتسمى.الأرضيةالاستقبال

البعدقياسبالراديوبعيدةلمسافاتوإرسالهاالمعلومات

البعد.قياسانظر:

الأبحاثلطائراتاللازمةالطاقةالصواريختوفر

تطويرفيالطائراتهذهالمهندلممونويستعمل.العلمية

رحلاتدراسةخلالمنالمهندسونويتعلمالفضاء.سفن

كيفية،1-5إكسالموجهكالصاروخالطائراتهذه

.مراتعدةالصوتمنأسرعللطرانالمركبةفىالتحكم

الصواريختسمى.الصناعيةوالأقمارالمجساتإطلاق

لاكتشافطويلةرحلاتفيأبحاثأجهزةتحملالتي

هذهالصمريةالمجسماتوتجع.المجساتالشمسيةالمجموعة

القمر،منأبعدإلىالطرانويمكنهاالقمر.عنالمعلومات

المجساتوتأخذ.سطحهعلىالهبوطأوحولهوالدوران

خلالمنالفضاءإلىواحداتجاهذاترحلةالكوكبيةبين

عنالمعلوماتالكوكبيةالمجساتوتجمع.الكواكب

الشمسحولمدارفيالكوكبيالمجسويحلق.الكواكب

كوكبىمجسأولاكتشفوقد.المكتشفالكوكبمع

كلآأيضاالمجساتاكتشفتكما.والزهرة،المريخكوكبي

.ونبتون،وزحل،المشتريمن

.6سويورالفضاءرحلةالطلاققبلمنصتهفىسوفبتيصاروغ

كلفيالعملالفخيون،يستطهيعالمنصةحانبيعلىالابراجترفعوعندما

الصاروخ!.منجزء

حولمداراتفيالصناعيةالأقمارالصواريختحمل

للبحثالمعلوماتالأقمارهذهبعضوتجمع.الأرض

البثأوالهاتفيةالمحادثاتالاخربعضهاوينقل.العلمى

.الاتصالاتقمر:انظر.المحيطاتعبروالتلفازيالإذاعي

والحمايةللاتصالاتالصناعيةالأقمارالجيوشوتستخدم

يستخدمونكذلك،المفاجئالصاروخيالهجومضد

الأعداء.صواريخقواعدلتصويرالصناعيةالأقمار

والأقمارالمجساتتحملالتيالصواريختسمى

وأظب،الإطلاقعربماتأوحاملةصواريخالصناعية

مراحل.أربعأوثلاثأومرحلتينذاتتكونالأنواعهذه

المناسب،ارتفاعهعلىالصناعيالقمرتتركالمراحلوهذه

ليظلكم/ساعة92!...إلىتصلكافيةسرعةوتعطيه

الكوكبيةبينالمجساتسرعةتكونأنويجبالمدار.في

الأرضيةالجاذبيةمنللتخلصكم/ساعة002.04حوالي

رحلتها.فىوالاستمرار

لمركبةالطاقةالصواريختوفرالففماء.عبرالسفر

القمرإلىوتطرالأرضحولتدورالتيالفضاء

فىالمستعملةتلكمثل،الصواريخوهذه.والكواكب

الصواريختسمى،الصناعيةوالأقمارالمجساتقذف

.الإطلاقعرباتأوالحاملة

أولىالصوتيةالصواريخأوالحربيةالصواريخكانت

المهندسونحورهاوالتيإطلاقها،تمالتيالفضائيةالسفن

إلىمراحلمثلاأضافوافقدالفضاءبمسفنلحملقليلا

يلجأوأحياناطاقتها.لزيادةالصواريخهذهبعض

مركبةلقذفأولىكمرحلةأصغرصواريخإلىالمهندسون

دفعقوةالظهرعلىالإضافيةالاداةهذهوتوفرفضاء.

أثقل.فضاءسفينةلقذفإضافية
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رائدأولحملالذيف-ساتورنالصاروخكان

أمريكية.إطلاقمركبةأقوىالقمر،إلىأمريكيافضاء

وكانالإطلاققبلكجممليون72.منأكثريزنوكان

فضاءسفينةيحملأنالممكنمنوكان.م111طوله

استعملوقدللقمر.كجم.00045منأكثرتزن

ثلاثفىللديخعصاروخيامحركا11ف-ساتورن

مراحل.

عديدةمراتللاستخدامالقابلالفضاءمكوكيستطيع

برحلاتليقومالأرضإلىويعودالفضاءفييحلقأن

آدميينيحملأنالمكوكهذالمثلويمكن.أخرى

حولتدورقدفضائيةمحطاتومنإلىومستلزمات

الموجهةالصاروخيةالمرابمطتوفرسوفكذلك.الأرض

قصيرةلمسافاتالتنقلالففماءسفنتسمىالتيالأصغر

وأفضاء،محطةإلىمكوكمركبةمنالتنقلمثلما،يوما

القوةتوفرسوفالمركباتهذهآخر.إلىصناعيقمرمن

مدارمنالكواكبإلىتطقالتيالفضائيةللمجسات

ار!ضاءرحلاتانظر:.الأرض

عدةطوالالصواريخاستعملت.أخرىاستعمالات

وكذلكوالطائراتالسفنمناستغاثةكإشاراتسنوات

للسفنالإنقاذخطوطالصواريختطلقكذلك.الأرضمن

جماتوتسمىصغيرةصواريختقومكما.المحيطاتفي

وقد.الإقلاععلىالحمولةثقيلةالطائراتبمساعدة

انظر:.الناريةالألعابفيطويلةلفترةالصواريخاستعملت

القمرهذا.للانطلاقبتجهيزهالفنيولىيقوماللداريالفلكيالمرصد

فىجداالبعيدةوالمجرأتالنجومصمعلوماتيجمعالصناعي

الفضاء.

السحبلرشالصواريخالعلماءويستعمل.الناريةالألعاب

الطقس.انظر:.الطقسفىللتحكمالكيميائيةبالمواد

الصواريخأنواع

صواريخ-ا:الصواريخمنرئيسيةأنواعأربعةهناك

السائلالدافعالوقودصواريخ2-الصلبالدافعالوقود

النووية.الصواريخ-4الكهربائيةالصواريخ3-

مادةتحرق.الصلبالدافعالوقودصواريخ

منالحبوبوتتكون.الحبوبتسمىمطاطيةأوبلاستيكية

بعضخلافعلى.الصلبةالحالةفيوالمؤكسدالوقود

لاالصلبةللمادةوالمؤكسدالوقودفإن،السائلالوقودأنواع

الوقودإشعالويجببعضهما.معتلامساإذايشتعلان

منصغيرةشحنةبحرقإشعالهيمكن:طريقتينلماحدى

هذه.الانطهلاقخلالقذفهقاعدةيضيءقنطورس-أطل!رصاروخ

الدائر،الفلكيالمرصدمثل،العلميةالصناعيةالأقمارتضعالصواريح

.الأرضحولمداراتهافي



.الحبوبتس!ىصلبةمادةيحرقالصلبالدافعالوقودصاروخ

منالدافعويحترق.أجوفبلبالحبوبأغلبالمهندسونيصمم

حرارةمنالمحرككلافالمشتعلغيرالدافعويحجب.الخارجإلىاللب

.الاحتراق

،البوتاسيومنتراتمنخليطوهوالأسودالمسحوق

الوقودإشعاليمكنكذلك.والكبريتالنباتيوالفحم

علىيرش!سائلكلورلمركبالكيميائيبالتفاعلالصلب

.الحبوب

للوقودالاحتراقغردظفيالحرارةدرجةتتراوح

يستعملم.0033و0016بينللصاروخالصلب

وأجداالقويالفولاذالصواريخهذهأغلبفىالمهندسون

ينشأالذيالضغطتقاومحتىالغرفةحوائطلبناءالتيتانيوم

الأليافيستعملونكذلكالعليا.الحرارةدرجاتعن

خاصة.بلاستيكيةموادأوالزجاجية

لكنه،السائلالوقودمنأسرعالصلبالوقوديحترق

الكميةنفساحتراقمنتنتجالتيمنأقلدفعقوةينتج

فعالأالصلبالوقوديظل.الوقتنفسفيسائلوقودمن

حتىتذكرخطورةيمثلولاالتخزينمنطويلةلفترات

للضخأجهزةإلىالصلبالوقوديحتاجولا.الإشعالعند

،أخرىناحيةمنلكنه،السائلللوقوداللازمةوالمزج

لروادتتوفرأنوالمفترض.إشعالهوإعادةإيقافهصعب

الوقوداحتراقعمليةوبدءإيقافعلىالقدرةالفضاء

وهناك.الفضائيةسفنهمطيرانفيالتحكميمكنهمحتى

مقطعنسفوهيالاحتراقلوقفتستعملواحدةطريقة

تمئإعادةالطريقةهذهلكن.الصاروخمنالفوهة

.الإشعال
71روخلصاا

حزانفيكلاوالمؤكسدالوقوديحملالسائلالدافعالوقودصاروخ

غرفةدخولهقبلالمحركتبريدغلافحلالالوقوديدور.ممفصل

وتساعدللاحتراقالوقودحرارةترهدرحةالدورةهذه.الاحتراق

.الصاروختبريدعلى

الجيش.فيأساساالصلبالوقودصواريختستعمل

فيللانطلاقمستعدةالحربيةالصواريختكونأنويجب

يأمنأفضلالصلبالوقودتخزينويمكن،لحظةأي

الطاقةالصلبالوقودصواريخوتوفرآخر.دافعوقود

صاروخذلكفىبما،للقاراتالعابرةللصواريخ

مثلالصغيرةللقذائفوكذلكإكس،وإم2،-مينوتيمان

الصلبصوارلإلوقودوتستعملوترير.،وتالوس،هوك

جاتو،صواريخ:مثلالصواريخلحملإضافيةأداة

تستعملكما.صوتيةصواريخبمثابةكذلكوتستعمل

النارية.الألعابعروضفيالصلبالوقودصواريخ

منخليطاتحرف.السائلالدافعالوقودصواريخ

الصواريخهذهوتحمل.سائلشكلفيوالمؤكسدالوقود

منشبكةوتغذي.منفصلصهريجفىوالمؤكسدالوقود

غرفةداخلالوقودعنصريوالصماماتالأنابيب

الغرفةحولالمؤكسدأوالوقوديمرأنوينبغي.الاحتراق

غرفةيبردأنشمأنهمنهذا.الأخرىالعناصرمعالمزجقبل

.للاشتعالالوقودعناصرمسبقاويسخنالاحتراق

غرفةإلىوالمؤكسدالوقودتغذيةطرقتتضمن

.عالضغطذيغازأومضخاتإمااستعمالالاحتراق

ويشغل.المضخاتاستعمالهيالمألوفةالطرقوأكثر

التىالمضخةالوقودمنصغيرجزءباحتراقالمنتجالغاز

الطريقةأما.الاحتراقغرفةإلىوالمؤكسدالوقودتدفع
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ملفاتتحول.الصوارلإلكهربائيةمنلوعوهوأيونىصاروخ

منمتسامتةتألمحنشبكةتعيربخار.إلىالسيزيوممتلالوقودالتسخين

المشحونةالحسيماتسسيلإلىالبخارالتم!لىأوالساحنالبلاتير

.الأيوناتتسمىكهربائيا

إلىوالمؤكسدالوقودالضغطعاليالغازفيدفع،الأخرى

يذالغازمصدرعلىالحصولويمكن.الاحتراقغرفة

الأخرىالغازاتبعضأو،النيتروجينمنالعالىالضغط

منصغيرةكميةحرقمنأو،العالىالضغطتحتالخزونة

.الوقود

الاشتعالذاتيةتسمىالتىالسائلالوقودأنواعبعض

معظملكنوالمؤكسد.الوقوديتلامسعندماتشتعل

نأيمكن.إشعالجهازإلىتحتاجالسائلالوقودأنواع

حرقأو،كهربائيةشمرارةطريقعنالسائلالوقوديشتعل

غرفةداخلصلبةمتفجرةمادةمنصغيرةكمية

دامماالاحتراقفىالسائلالوقوديستمر.الاحتراق

إلىالوصولفىمستمراوالمؤكسدالوقودخليطسريان

.الاحتراقغرفة

وأالفولادمنالسائلالوقودخزاناتأغلبتبنى

فياقالاصغرفوأغلب.الصلابةعالىالرقيقالألومنيوم

النيكل.أوالفولاذمنمصنوعةالصواريخهذه

منتنتجالتيمنأكبردفعقوةعادةالسائلالوقودينتج

الفترةنفسفيالصلبالوقودمنالكميةنضاحتراق

منالاحتراقوإيقافبدءفيأسهلفهوكذلك.الزمنية

وأبفتحفقطالاحتراقفيالتحكمويمكن.الصلبالوقود

السائل.الوقودمعالتعامليصعب.لكنالصماماتغلق

سوفالخليطفإن،إشمعالدونالوقودعناصرخلطتفإذا

السائلالوقودلتحويلنوويمفاعلمنالحرارةيستعملنوويصاروخ

بوساطةالوقودبعضويسصالمعاعل.حلالالوقودمعظميرغار.إلى

الوقود.مضحةيديرالذيالتوربينحلالويرالصاروحفوهة

صواريخعإلىالسائلالوقوديحتاجكذلك.بسهولةينفجر

الصلب.الوقودحالةفيعماتعقيذاأكثر

السفنلأغلبالسائلالوقودصواريخالعلماءيستعمل

صواريخوفرت،المثالسبيلفعلىالفضاءبمإلىتطلقالتي

مركبةإطلاقفىالثلاثللمراحلالطاقةالسائلالوقود

.ف-تورنسا

الكهربائيةالطاقةتستعمل.الكهربائيةالصواريخ

-اعلىتحتويالصواريخوهذه.الدفعقوةلإنتاج

البلازماصواريخ2-النفاثالكهربائيالقوسصواريخ

الصواريختعملأنويمكن.الأيونيةالصواريخ3-النفاثة

تنتجلكنهااخر،نوعأيمنبكثيرأكثرلفترةالكهربائية

أقل.دفعقوة

فضاءسفينةرفععلىالكهربائيالصاروخيقدرلا

مركبةيدفعأنيستيملكنه،للأرضالجويالمجالخارج

الصواريختطويرعلىالعلماءويعملالفضاء.خلال

المستقبل.فيطويلةفضاءلرحلاتالكهربائية

غازياوقوداتسخنالنفاثةالكهربائيالقوسصواريخ

الشرارةوهذه.الكهربائيالقوستسمىكهربائيةبشرارة

درجةاضعافأربعةأوثلاثةإلىالغازتسخنأنيمكن

الصلب.أوالسائلالوقودبصواريخالمنتجةالحرارة

صوارلإلقوسمننوعالنفاثةالبلازماصواريخ

قوسبوساطةالمتفجرالغازسريانيولد.النفاثةالكهربائى
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مشحونة.كهربائيةجسيماتعلىيحتويكهربائي

وتستعملبلازما.الجسيماتوهذهالغازخليطويسمى

كهربائياومجالأكهربائياتياراالنفاثةالبلازماصواريخ

.الصاروخمنالبلازماسريانسرعةلزيادة

سريانبوساطةدفعقوةتنتجالألونيةالصواريخ

جزءيسمى.الايوناتتسمىكهربائيةمشحونةجسيمات

غازكأنهاالأيوناتتنتجالتيالأيونيةالشبكةالصاروخمن

سريانسرعةتزداد.الشبكةسطحفوقيسيرخاص

كهربائي.مجالبوساطةالصاروخمنالأيونات

مفاعلبوساطةالوقودتسخن.النوويةالصوارفي

.الذراتانشطارطريقعنالطاقةتنتجآلةوهو،نووي

ساخنا.متمدداغازابسرعةتسخينهالمرادالوقوديصبح

أضعافثلاثةأوضعفيتعادلطاقةتنتجالصواريخوهذه

ويعمل.السائلأوالصلبالدفعيالوقودصواريختنتجهما

الفضاء.لرحلاتالنوويةالصواريختطويرعلىالعلماء

إلىسائلهيدروجينالنوويةالصواريخفييضخ

وتساعد.الصاروخبمحركالمحيطالجدارخلالالمفاعل

علىوكذلك،الصاروختبريدعلىهذهالضخعملية

منمئاتالمفاعلخلالويمر.السائلالهيدروجينتسخين

خلالالسائلالهيدروجينيمروعندما.الضيقةالقنوات

إلىالوقودبتحويلالمفاعلمنحرارةتقوم،القنواتهذه

العادمفوهةخلالالغازويمر.الحالفيمتمددغاز

كم/ساعة.004.35إلىتصلقدبسرعات

تاريخيةنبذة

اخترعواالذينهمالصينيينأنالعلماءيعتقد.البداية

يصف.ذللثكانمتىيعلمأحدلالكن،الصواريخ

صواريخكانتأنهاعلىالطائرةالحرباسهمالمؤرخون

انتشر.ام232عامالصينيةالجيولقفياستعملت

آسيافىالميلاديعشرالرابعالقرنفيالصواريخاستعمال

تسمىمادةتحرقكان!الأولىالصواريخوهذهوأوروبا.

ونترات،نباتيفحممنيتكونالذيالأسود،المسحوق

كانالسنينمنمئاتلعدةلكن.وكبريتالبوتاسيوم

فييفوقالناريةالألعابعروضفيالصواريخاستعمال

.العسكريالمجالفياستخدامهاالأهمية

وليمطور،الميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةخلال

التيالصواريخالبريطانيالجيشفىضابطوهوكونجريف

يصلالصواريخهذهبعضوزنوكان.متفجراتتحمل

استعملت.كم5.2ارتفاعإلىويحلقكجم27إلى

الولاياتجيم!ضدكونجريفصاروخالبريطانيةالقوات

كلطورتكذلك.ام281عامحربخلالالمتحدة

الصواريخالأخرىالأقطاروبعضوالنمساروسيامن

.الميلاديالتالمئكلشرالقرنأوائلخلالالحربية

الحربية،الصواريخدقةالإنجليزيالخترعهيلوليمطور

الطويلالخشبيالذيلمنبدلأزعانفثلاثوضعوقد

الثالثالقرنفيمعركةصواربخلالأطلقواالصينيونالمحاربون

الصينمنناريةوكعروضكأسلحةالصواريخاستعمالانتشرعشر.

التالي.القرنخلالوأوروباآسياأغلبإلى

جوداردهتشينجزروبرت

الأمريكىالصواريخعالم

صاروخيفحصالرائد،

ومعهوالأكسجينالبنزين

هذابناءتم.مساعدوه

إشرافتحتالصاروخ

.م0491عامجودارد

طأ!عمول
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قواتواستعملت.الصاروخلتوجيهيستعملكانالذي

المكسيكيةالحربفي!يلصوارلالمتحدةالولايات

الأمريكيةالأهليةالحربوخلالام(-848ا)846

الجانبين.كلااستعملهاام(،1861865)

ثانويمدرسوضع.العشرينالقرنأوائلصواريخ

نظريةأولتسيولكوفسكيكونستانتين،اسمهروسى

مقالةفينظريتهوصفوقد.الصاروخلطاقةصحيحة

العالمجوداردروبرتوأصبح.ام309عامنشرتعلمية

،ام269عامففي.الحديثةالصواريخمبتدعالأمريكي

دافعوقودذيصاروحاولإطلاقمنجوداردتمكن

بسرعةالهواءفيم56مسافةإلىالصاروخارتفع.سائل

/ساعة.كم79حوالي

أبحاثتقدمتالشرينالقرنمنالثلاثينياتخلال

والولايات)سابقا(السوفييتىوالاتحادألمانيافيالصواريخ

منصغيرةمجموعةأوبرثهيرمانقادفقد.المتحدة

علىبتجاربقامواالذينوالعلماءالألمانالمهندلممين

.أيهوآيتساندر،الروسالصواريخعلماءوقاد،الصواريخ

رئيمىهوكماجوداردالعالمظلبينما.ميركولوف

.المتحدةالولاياتفيالباحثين

الصواريخعلماءطور،الثانيةالعالميةالحربخلال

القويةالموجهةالقذيفةبراونفونفرنرقيادةتحتالألمان

بمئاتببلجيكاوأنتوربلندنألمانياقذفت)2-3(.فى-2

.الحربمنالأخيرةالأشهرخلال)2-7(2-فىقذائفمن

)2-7(2فىقذائفعدةعلىالأمريكيةالقواتواستولت

أبحاثهمالعلماءليجريالمتحدةالولاياتإلىوأرسلتها

002منأكثرومعهالحرببعدبراونفونوذهبعليها.

فيبدأوهماليكملواالمتحدةالولاياتإلىألمانيعالم

إلىالاخرينالألمانالعلماءبعضذهببينما،الصواريخ

)سابقا(.السوفييتيالاتحاد

المتحدةالولاياتاستفادت.العاليالارتفاعصواريخ

طوالألمانيامنعليهااستولتالتى)2-7(2فيقذائفمن

بمواصلةوقامت،الثانيةالعالميةالحرببعدسنواتعدة

الصواريخأبحاثأولىهىهذهوكانتعليها،التجارب

العالية.للارتفاعاتتستعملالتى

فىبناؤهاوتمالارتفاععاليةصواريخأولصمصت

والفايكنج.وايروبي،الجماعيةواكوهىالمتحدةالولايات

إلىأمتارستةطولهيبلغالذيواكالصاروخوصلوقد

.ام459عامالطرانتجاربخلالكم72حواليارتفاع

منيقربماإلىإيروبيمنالأولىالأنواعارتفعتبينما

الأمريكيةالبحريةأطلقتام949عاموفى.كما02

بنيسائلةمتفجراتذوصاروخوهوفايكنجصاروخ

منالفايكئأكثرويبلطول)2-7(.في-2علىألمماسا

منالأولىالأنواعلكن.إيروبيمنبكثيرأطولأي،ام4

كم.08حواليإلىفقطارتفعتالفايكنج

بعضالخمسينياتخلالالأمريكيةالقواتطورت

ولملغ.وبيرشينججوبيترمنكلأشملتوقد.الصواريخ

وبيرشينجكم057.2منيقربماجوبيترالصاروخمدى

لأولبنجاحالأمريكيةالقواتأطلقتتقريبا.كم725

استعمل.ام069عامبولاريسالقذيفةالماءتحتمرة

تطويرهاتمحربيةصواريخعدةذلكبعدالفضاءعلماء

.المركباتلإطلاقكأساسالخمسينياتخلال

قامام،479أكتوبر41في.الصاروخيةالطائرات

الأمريكيةالجويةالقواتمنييجرإلوودتشارلزالكابتن

حلقفقد(.الصوتمن)أسرعصوتيةفوقرحلةبأول

الصاروخدفعا.-إكستسمىصاروخيةبطائرة

تحلقالطائرةجعل،صاروخيمحركبوساطةالسمائي

وسرعةام519عامفيكم24ارتفاععلى

طائرةأنكما.ام539عامفيكم/ساعة2ر132

منأكثرإلىارتفعتء!ا5-إكصلمهىأخرىصاروخية

مأ679عامفيسجلتثم.ام639عامفيكما80

أضعاف6منأكثرأيكم/ساعة،.4277بلغتسرعة

.الصوتسرعة

أطلقعندماام579أكتوبر4فيبدأالفضاء.عصر

،اسبوتيكصناعيقمرأول)سابقا(السوفييتيالاتحاد

يناير31وفى.مراحلثلاثذيصاروخبوساطة

أمريكيصناعيقمرأولالأمريكيالجيمقأطلق،أم589

بصاروخالمدارإلى،اإكسبلورر-اسمعليهأطلق

فضاءوضمئرجلتمام619أبريل21وفى.اجونو-

يوريالرائدوهو،روسيصاروخيحملهامركبةفى

مايو5وفي.مرةلأولالأرضحولمدارفيجاجارين

القائدردستونالمسمىالأمريكيالصاروخحملام619

أبريل21وفيالفضاء.فىرحلةأولفيشبردألن

أولكولومبيا،الصاروخالمتحدةالولاياتأطلقتام819

أكثرمعلوماتأجلمن.الأرضحوليدورفضائيمكوك

ا!ماء.رحلاتانظر:الفضاء.فيالصواريخحول

الدراسةمعينات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الموجهةالقذيفةالازوكا

البعدقياسالذاتىبالقصورالتوجيه

وليمالسير،كونجريفهتشينجزروبرتجودارد،

المدفعيةالنفاثالدفع

الحراريالواقيالفضاءرحلات

إلوودتشارلزييجر،نمودج،الصاروخ

فرنص،براولىفون
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الموضوعصرعنا

الماروخيعملكيف

.للصاروخالدافعالوقود-أ

المراحلمتعددالصاروخ-ب

الصاروخإطلاق-ج

الصواريختستعملكيف

الفضاءعبرالسفردالحسكريالامشعمال-أ

أخرىاستعمالاتهـالجويالغلافأبحاثب

الصناعيةوالأقمارالمجساتإطلاق-ج

الصواريخأنواع

الصواربالكهربائيةجالصلبالدافعالوقودصواريخ

النوويةالصواريخ-دالسائلالدافعالوقودصواريخ-ب

تاريخيةنبذة

أسئلة

؟الصاروخيحركالذيما-ا

الأكسجين؟منحاجتهعلىالصاروخيحصلأصكأمن2

المراحل؟متعددالصاروخيكونلماذا-3

وكذلكالصواريخلت!حرجوداردروبرتأضافماذا-4

تسيولكوفسكي؟كونستانتين

التنازلي؟العدما-5

الصواريخ؟منالنفاثالمحركاختلافاتتكونكيف-6

الكوكبية؟المجساتوماالصوتى؟الصاروخما7

الكهربائية؟الصواريخالعلماءيستعملكيض8

ال!وارد!اخترعمنأوليكوننأالمرجحمنمن9

للصواريخ؟الدافعللوقودالاساسيةالاجزاءما01

الموجهة.القذيفةانظر:.الموجهالصاروح

مصغرشكلالصاروخنموذجلمودج.الصاروح،

بنفسالصاروخنموذجيطر.الحرليأوالفضائيللصاروخ

نموذجلكن.الضخمالصاروخبهايطرالتيالطريقة

يتراوحوأغلبهاواحدجرامكيلومنأقليزنالصاروخ

باسمالصاروخنموذجيعرف.سمهو.2.بينطولها

الفضائى.النموذج

صلبوقودبحرقطاقتهالصاروخنموذجينئمحرك

إلىيرتفعأنالصاروخلنموذجيمكن.لهصئخصيصا

كم/ساعة.048بسرعةيسيروأنثوانعدةفىم006

المحملةوالرؤوس.الرؤوسمحملةالصاروخيةالنماذجبعض

نماذجوثمةمرسلا.راديوأودقيقةتصويرآلةتكونماغالبا

مجتمعة،مراحلتسمىأكثرأومنطقتانلهاقليلةصاروخية

الذيالخاصمحركهالهامرحلةكل.الأخرىفوقواحدة

السابقة.المرحلةتنتهيعندماالعملفييبدأ

الصواريخنماذجببناءالشبابمنكبيرعدديقوم

النماذجهذهصناعفأغلب.هوايةلمحاطلاقهاويقومون

.النماذجمحلاتفيتباعلعبمنالأولالنموذجيبدأون

مرحلةدوصاروخبناؤها؟يمكنالصواريخنماذجمنأنواعثلاتة

والخبرةالمهارةمنأقلوخبرةمهارةإلىتصنيعهويحتاج)يسارا(واحدة

الصاروخأو)وسط(المراحلمتعددتصنئالصاروخيحتاجهمااللتين

.)يمينا(الشراعى

قواعدأربعاتبعتإذا،امنةهوايةالصواريخنماذج

الصنع.جاهزةبآلةتدبالصواريخأنيجبا.أساسية

الورقمثل:الوزنخفيغةموادمنالصواريختصنع2-

أجزاءوبدونالبلسا،خشبوكذلك،والبلاستيكالمقوى

علىمنكهربائيةبآلةالصاروختغذيةيجب3-.معدنية

علىرأسياالقذفالةوضعيجب-4.الأقلعلىم5بعد

علىالمحملةالرؤوستحتويألآذلكإلىيضاف3..زاوية

.الاحتراقأوللاشتعالقابلةموادأوحيةحيوانات

يحتويصاروخينموذجكل.الصاروخمموذجأجزاء

-2.الأسطوانيالجسما:رئيسيةأجزاءلممبعةعلى

.المحركماسك4-.زعانف3.القذفطرف

الاسترداد.الة7-.الأماميالخروط6-.المحرك5-

الهواء.فيلدفعهقذفنظامعلىالصاروخيحتويكذلك

كلعلىيحتويأسطوانيجسم.الأسطوانيالجسم

.المقوىالورقمنيصنعماغالباالأجزاء،

تثبتبلاستيكأنبوبةأوضيقةورقة.القذفطرف

عمودفوقلماحكاموتثبتالأسطوانيالجسمبجانب

يعتبروالذيالمعدنمنالمصنوعوالعموديالطويلالقذف

القذفطرفيوجهالصعودخلال.القذفجهازمنجزءا

دائما.عمودياويجعلهالصاروخ

فىالسيرعلىالصاروخمساعدةمهمتها.الزعانف

وأثلاثلهاالصواريخنماذجوأغلب.مستقيمةخطوط

منمصنوعةوهي،الانبوليالجسمأسفلفيزعانفأربع

الخشب.أوالبلاستيكأوالمقوىالورق
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قذف-الأرضعتنقطةأبعد

حماثو6ا

آلهبومظلة!!ى!فص!ياءالر!حلةدخا!احلاا

أ

هولغوطبقوةطيرانر

مقوىورقمنيكون.امحركمثبتأوالمحركماسك

يثبت.الأنبوبيالجسمأسفلداخلبلاستيكحلقةأو

الماسك.داظ!المحرك

ورقيجسممنتتكونالصواريخأغلب.المحرك

ماغالباالمحركوهذاالصلبالوقودعلىيحتويسميك

.واحدةمرةيستعمل

رأس.الصاروخنموذجقمةويكون.الأماميانحروط

الهواء.مقاومةمنيقلللكىوذلكدائريالخروطهذا

خشبأوالبلاستيكمنتصنعالأطرافهذهأغلب

البلسا.

هذه.الأرضإلىببطءالصاروختعيدالاسترداد.آلة

وأالقماشأوالورقمنمصنوعةصغيرةهبوطمظلةالالة

الجسمداخلمحمولةوهي.البلاستيكمنرقيقغطاء

علىالطرانفي.الخروطيةالمقدمةخلفالأسطوانى

ثمللأمامالمقدمةالمحركداخلالوقودحقنيدفع،ارتفاع

تحررالأماميةالحركةهذه.الأسطوانيالجسممنتنفصل

المظلة.

الأسطوانيوالجسمالأماميالخروطفيالمظلةتثبت

هذا.البلاستيكأوالمطاطمنمصنوعقويحبلبوساطة

بعدالصاروخعنبعيداالتمزفمنالمظلةيمنعالحبل

مقاومةمادةأيأوالقطنمنحشوةتدخل.القذف

والمحركالهبوطمظلةبينالأسطوانىالجسمإلىللاشتعال

بالحقن.التغذيةحرارةمنالمظلةلحماية

وجهازالقذفوسادةمنيتكون.القذفجهاز

التغذيةقضيب،أرجلثلاثمنقاعدةوله،المحركإشعال

المحركعادمغازاتعلىالحارفيحافظ.الحارفثم

.الأرضأوالقذفوسادةإلىالوصولمنالساخنة

منظميسمىاتصالمفتاحعلىيحتويالإشعالجهاز

الإشعالجهازإلىالقذفمنظميوصل،وبطاريةالقذف

يضغطعندما.المحركإلىتدخلخاصةأسلاكبوساطة

منكهربائياتيارافإن،القذفمفتاحعلىبالإطلاقالقائم

جهازحرارةوتديرساخنا.الإشعالجهازيجعلالبطارية

.المحركالاشتعال

وإطلاقهاالصواريخنماذجبناء

لصناعةالمستعملةالنماذجمجموعاتتحتوي

التغذيةوجهازالمحركعداماالأجزاءكلعلىالصواريخ

اللاصقةالموادكذلكتحتويكمامنفصلا.يشترىوالذي

فيكمجموعةتباعوالتيالصاروخيالنموذجفىالرئيسيةالأجزاء

ويستطعمنفصلةالمحركاتتبئالمحلات.النماذجمحلاتأغلب

.السعاتمختلفةمجموعةبينمناختيارهيحددأدالصاروخموحه

يدفعالذيالصلبالوقودعلىيحتويالصاروخمحرككلوذج

المظلة.القدفشحنةوتخرجالسرعةمنالإبطاءدخانيقلل.الصاروح
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قطعآلةثم،أملسالصاروخسطحلجعلالصنفرةوورق

المتحمسينبعضويطلي.الدقيقةالأجزاءلقبمحادة

واقعية.أكثرفتبدوصواريخهم

نأالصاروخصانععلىيجب،النموذجطيرانقبل

مكانايختارثم.منطقتهفيوقوانينهالطرانقواعديعرف

ومفتوحاكبيرايكونأنيجبالطرانمكان.للطرانامنا

وكذلكالعاليةوالمبانيالكهرباءكبلاتعنوبعيدا

يمكنموادأيمنخاليايكونأنيجبكذلكالأشجار.

وأالجافةالغلالأوالميتةالحشائ!شمثلبسهولةتحترقأن

أربعالأقلعلىهيمسافةأقصرطول.الورقيةالفضلات

.الصاروخارتفاعمرات

الصاروخموجهيركب،الصاروخإطلاقمنطقةفى

التأكدوبعد.الإطلاققاعدةعلىالصاروخويثبتالمحرك

يبدأ،الصاروخمنآمنةمسافةعلىالمشاهدينكلأنمن

علىليضغطثوان5لفترةالتنازليالعدالصاروخموجه

وعندالهواء.فيويحلقالصاروخينطلق.القذفمفتاح

فيعودالاستردادآلةمنالصاروخيتخلص،لهارتفاعأقصى

.الارضإلىساقطا

والمسابقاتالصواريخنماذجنوادي

يأخلالمندائماالصواريخنماذجنواديتتكون

يأشبابمنمجموعةالنادييكونأنفيمكن.مجموعة

خبرةذوومرشدونبهاالصواريخونوادي.كشافةأوطائفة

أجهزةكذلكوبالنوادي.بالمشروعاتأعضائهالمساعدة

بعضوتعقد.أخرىوأجهزةبالصاروخالخاصةالقذف

العاليةالبيضةالمسابقاتهذهأحد.مسابقاتالنوادي

متسابقكليرسل.بيضةيحملصاروخقذفتتضمن

سالمة.البيضةيستعيدأنويحاول،يمكنماأعلىصاروخا

تضع،الصواريخلنماذجقوميةهيئةبهاالأقطاربعض

المطبوعاتوتصدر،المحركاتأمانوشهاداتالأمانقواعد

الجمعياتهذهخلال.المحليةالنواديتقنوكذلك

حتىالطرانأرقامالصواريخنماذجمحترفويسجل،القومية

أبطالضدالمنافسةيمكنهمكذلك.قوميينأبطالأيصبحوا

الصواريخلنماذجالدوليةالبطولةوتعقد.أخرىأقطارمن

سنتين.كل

)الصواريخالصاروخانظر:الئووي.الصاروخ

(.النووية

يحىم(.842-.39هـ،)228-318صاعلىابن

،بغداديالمنصور،جعفرأبيمولىصاعد.بنمحمدابن

سنةالحديثبكتابةبدأ.الروايةوشيوخالحفاظكبارمن

والحجازالشامإلىالحديثطلبفيرحلهـ.923

،سليمانبنويحيى،منيعبنأحمدمنسمعومصر.

ومحمد،البخاريإسماعيلبنومحمد،عبداللهبنوسوار

،البغويالقاسمأبوعنهروى.وغيرهمسليمانابن

الجعابي،عمرابنومحمد،الخلصطاهروأبو،والدارقطي

منبالعراقيكنلم:النيسابوريعلىأبوقال.وغيرهم

منأجلعندناوالفهم،فهمهفيأحدصاعدابنأقران

السنفيتصانيفله:البغداديالخطيبقال.الحفظ

مصنفاته:ومن.وفهمهوفقههحفظهعلىتدلوالأحكام

مسندمسعود؟بنعبداللهحديثبمالأماليمنمجالس

بغداد.فىتوفى.الصديقبكرأبى

أرضياتمنأعدىإدىيرتفعحجريتكوينالصاعكدة

وتتكون.الكبيرةالجيريالحجركهوفلاسيماالكهوف

منالأرضعلىالمتساقطالماءيحملعندماالصواعدمعظم

وهيالمذابةالكلسميتمادةمعهالكهفوسقفجدران

جوالماءيدخلوعندما،الكالسيومكربوناتمنشكل

ويقوم.الكلسيتويرسبالكربونأكسيدثانييفقدالكهف

أعلى.إلىتبرزملونةحجريةتشكيلاتببناءالكلسيت

سقفمنتتدلىالتيالمشابهةالتشكيلاتوتسمى

الصواعدتتصلوأحياناالهابطةانظر:.هوابطالكهف

جدرانعلىحجريةستائرأوأعمدةمكونةبالهوابط

الكهف.

الكهف.؟الكلسيتأيضا:انظر

هـ،854-؟)الضياءابنالصاغانى،

العمريسعيدبنمحمدبنأحمدبنمحمدام(.045

المذهب،حنفي،فقيهالضياء،بابنكأبيهعرف.الصاغاني

السبع،القراءاتوجمع،القرآنوحفظبمكةنشأ،أصولي

بمكة.بالقضاءواشتغل

اليتحمجمناسكفيالعميقالبحر:مؤلفاتهمن

شرح؟العوامجهلةبدععنالحرامالمسجدتنزيه،العتيق

الكافي.مختصرفيالشافيالبزدوي،أصول

القرآنسورمنالصافاتسورة.سورةالصاطت،

السابعةالشريفالمصحففىترتيبها.المكيةالكريم

وجاءت.ايةومائةوثمانوناثنتانآياتهاعدد.والثلاثون

الملائكةمنالأعلىبالملأللعبادتذكيراالصافاتتسميتها

اللدلدسبحون)اللهعبادةعنينفكونلاالذينالأطهار،

.02:الأنبياء!يفترونلاوالنهار

وتخليصها،النفوسفيالعقيدةبناءتستهدفسورة

شأنشأنها،وأشكالهصورهكلفيالشركشوالمجامن

.الإيماندعائمبتثبيتتعنىالتيالمكيةالسورسائر
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يتناسلالذهبيالصافر

غشهويينيأوروبا.في

المتشابكة،الأغصانبين

أعالىفيطعامهويتناول

الأشجار.

افتتاحهافيتمثلترئيسةقضاياثلاثالسورةعالجت

الزاجرينالأبرار،الملائكةمنالطوائفبتلكبالقسم

الشياطينمسألةثم،اللهشاءحيثيسوقونه،للسحاب

ردا،الثاقبةبالشهبورجمهم،الأعلىللملأوتسمعهم

والجن.سبحانهاللهبينقرابةبوجودالجاهليةأساطيرعلى

له،المشركينوإنكاروالجزاءالبعثعنالسورةوتحدثت

لتأكيدالسورةتعرضتثم.الموتبعدللحياةواستبعادهم

والمؤمن،الكافرقصةذكرتحيثبالبعثالإيمانعقيدة

فيالكافروخلود،الجنةفىالمؤمنخلودثمبينهما،والحوار

ثمالأنبياء،بعضقصصإلىذلكخلالمشيرةالنار،

ذبإسماعيل،حادثةفىوالابتلاءالإيمانقصةفيفصلت

حيثالسلامعليهإبراهيمللخليلالرؤياأمرمن2وماجرى

يكونكيفللمؤمنينتعليماالفداءجاءثم،ابنهبذبحامر

وختمت.الحاكمينأحكملأمروالاستسلامالانقيادأمر

،والآخرةالدنيافيوأوليائهلأنبيائهاللهنصرةببيانالسورة

والاعترافرسلهعلىوالتسليمسبحانهاللهتنزيهإلىمشيرة

وسلام-!يصفونعماالعزهربربكسبحان)بربوبيته

-018:الصافات!العالمينربللهوالحمدتإ"المرسلينعلى
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القرآنايات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

الغاباتطيورمنمجموعتينعلىيطلقاسمالصا!ر

والسوادالصفاربينلونهيجمعماغالئالام!ري!ذات

تعشمشالقديمالعالمفيالصافروطيوروالسواد.الحمرةأو

فرعينبينالصقيتدلىحيثالأشجار،أعاليفيعادة

الأشجار.داخلثقوبفيأيضاتعش!قوهي.متشابكين

طيورتعيم!.النايصوتيشبهعالصفيرالصافرونداء

الصافرطيوروتعش!ق.والحشراتالفواكهعلىالصافر

طيورأماإفريقيا.فىالشتاءوتقضيأوروبافيالذهبية

السوداء.الطورعائلةإلىتنتميفهىالامريكيةالصافر

بالتيمور.صفاريةانظر:

البلادفيالبريالحيوانانظر:.الدهبيالصالمحر

)الطور(.العربية

الإغريقية،الأساطيرفيالبحرحورياتالصا!رات

شعرفيصافرتانذكرتولقدالجزر.فيتعيشوكانت

ثلاثالكتابمعظموتناول.الأوديسةاليونانيةالملحمة

حتىالبحارةللصافرةالعذبالغناءوسحر.صافرات

بعضوفي.الصخريةالجزرشواطئعلىسفنهمتحطمت

وتجاوزهاماشخصأبحرإذا،الصافراتتموتالقصص

غناؤها.يحركهأندون



(،اللاتينيةفي)أوليسوس،أوديسيوسالبطلوضع

،الصافراتغناءيسمعوالاحتىبحارتهاذانعلىالشبم

وبهذا.المركبصاريعلىيربطوهأنمنهمطلبثم

دون،للصافراتالاستماعمن،أوديسيوسيتمكن

فنياالصافراتوصورت.مركبهعلىخطورةحدوث

فيأخيراوصورتنساءبرؤوسطيورابوصفهامرةلأول

إليهاتضافالأحيانبعضوفيطيوربأرجلنساءصورة

أجنحة.

.كابري،الأوديسة:أيضاانظر

منطلبثمود.لقومأرسلنبيالسلامعكلده2صا

،غيرهإلهلاالذياللهيعبدواوأن،إليهيستمعواانقومه

علىلايسألهمإنهلهموقال،اللهالاءيذكرواأنوناشدهم

منبأنهورموهجفاء،فيعنهأعرضواولكنهمأجرا،ذلك

المسحرين.

وتقعبالحجر،ثمودمساكنبنيت.صالحقوممساكن

أطلالهاولاتزال.القرىواديشمالي،والشامالحجازبين

صخورمننحتتآدميةعظامبقاياتضمقبوروهى،قائمة

العلا.

الثموديينأنعلىالمسلمونالمؤرخونيجمع.أصولهم

العاربة.العربمنأنهمعلىيتفقونويكادونبل،عرب

منهمفريقيرىحيث:شتىمذاهبذلكبعديذهبونثم

منبقيةأنهماخرونويرىعاد،قوممنبقيةأنهم

إلىهاجرواجنوبيونعربأنهمثالثفريقويرى،العماليق

العربية.الجزيرةغرليشمال

عاشالذيالوقتعلىمؤكددليللايوجد.زمانهم

ربماإنهم:يقولونالمؤرخينبعضلكن،الثموديونفيه

القرنإلىالميلاد،قبلالأولىالألفأوائلبينوجدوا

.الميلاديالخامس

ثمودقومأنعلىالثموديةالكتاباتتدل.ثقافتهم

فلهمالوبر.أهلإلىمنهمالحضرأهلإلىأقربكانوا

والصيد،بالزراعةيعملونوكانواومعابد.استقرارمواطن

كانواوبعضهم.خاصةبصفةمدينسكانمارسهالذي

وبعضهم،بالتجارةاشتغلمنومنهم،الرحلالبدومن

يعرفونكانواثمودقومومعظم.القوافلبتجارةعمل

الاصنام.عبادةفكاندينهمأما.القراءة

نإحتى،أعمارهمأطالا!هأنالأثيرابنويذكر

فينهدم(المتماسك)الطينالمدرمنبيتهيبنيكانأحدهم

فارهين،بيوتاالجبالمناتخذواذلكرأوافلما.حيوهو

العيش.منسعةفىوكانوافنحتوها،

لماكل!!النبيأن!حجطفىاللهرحمهالبخارىوروى

أنفسهم،ظلمواالذينمساكنالاتدخلوا:قالبالحجرمر

52كيسانبنصالح

تقنعثم(أصابهممايصيبكمأنباكينتكونواأنإلا

الرحل.علىوهوبردائه

بآية،يأتيهمأننبيهمصالحقومسأل.صالحمعجزة

عينوها--صماءصخرةمنلهميخرجأنعليهواقترحوا

لئنوالمواثيقالعهودعليهمفأخذ.تمخضعشراءناقة

إلىقامثم.وليتبعنهبهليؤمننسؤالهمإلىاللهأجابهم

3الصخرةتلكفتحركتوجل،عزاللهودعاصلاف

كماجنبيها،بينجنينهايتحرك،الناقةعنانصدعت

سألوا.

مدةأظهرهمبينوضعتهبعدماوفصيلها،الناقةوأقامت

قالكمايوما،لبنهاويشربونيوما،بئرهممنتشرب

الشعراء:!معلوميومشربولكم،شربلهاناقه)هذه:تعالى

صا2اللهلنيتكذيبهمواشتدالأمر،عليهمطالفلما

وقد.يومكلبالماءليستأثرواقتلهاعلىعزمواالسلامعليه

رضاهم،ليعلمقومهعلىطافقتلهاالذيأنروي

قولهفيكماصالحقومإلىالقتلأسندلذلك،فوافقوه

.77:الأعراف!الناقة)فعقروا:تعالى

القرآنمنالتاليةالمواضعفىالناقةذكرجاءوقد

،(86-16:)هود،7(7-37:لأعراف)ا:لكريما

)الشمس31(،-23)القمر:1(،95-411)الشعراء:

عليهصالحقصةفىالمتأمليخرج.(.صالحدعوة"

الكريمالقرآنمنالختلفةالمواضعفىوردتكماالسلام

التالية:بالنتائج

التوحيد،إلىلقومه-السلامعليه-صالحدعوة-ا

لهموبينالإفساد،عنونهيهم،اللهدونمنمايعبدونونبذ

الناقة،بينة2-أجرا.الخيرإلىلهمدعوتهعلىيطلبلاأنه

فعلوا.إنبالعذابوتهديدهمإيذائها،منوتحذيرهم

قومخلفاءجعلهمأنهومنها:والائه،الم!بنعم3-التذكير

وجعلوالقصور،البيوتفيهايبنونالأرضوبوأهمعاد،

:الدعوةمنالملأموقف-4.والنخيلوالعيونالجناتلهم

صابحبرسالةوكفر،المستضعفينالمؤمنينعلىاستكبار

وانهمسحور،أنهواتهامهبه،واستهزاء،السلامعليه

عقر5-.النبوةيستحقفلامثلهمبشروأنهأشر،كذاب

بالكافرينالعذابوقوع6-.نبيهموتحديهم،الناقة

بقاء8-.المؤمنيننجاة7-(0والصاعقةوالصيحة)بالرجفة

للمعتبرين.وعبرةايةلتكون،خاويةالظالمينبيوت

م(.757-؟اهـ،4-.؟)كيسانبنصالح

عبدالعزيز.بنعمرأبناءمؤدب.المدنيكيسانبنصالح

بينجمع.حجة،الحديثكثيركان.المدينةعلماءأحد
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يسفمنه.لملكنهعمر،بنعبداللهرأى.والفقهالحديق

بنوسالمعمر،ابنمولىونافعالزبير،بنعروةعنروى

بنوالقاسم،الزهريمسلمبنومحمدعمر،بنعبدالله

بنومالك،جريجبنعبدالملكعنهروى.وغيرهممحمد،

بنومعمر،عيينةبنوسفيانسعد،بنوإبراهيمأنس،

الكتبأصحابلهروى.وغيرهمزيدبنوحمادراشد،

المائة.حاوزإنه:يقال.الستة

صالح.،الجرميانظر:.الجرميصالح

م(.72-.؟أهـ،10-؟)السمانأبوصالح

المؤمنينأممولى.السمانأبوصالح،اللهعبدبنذكوان

ثبت،ثقةمشهور،محدث،مدني.الحارثبنتجويرية

يجلبكان.عفانبنعثمانحصارشهد.الحديثكثير

طالب،أبىابنعليعنروى.الكوفةإلىوالسمنالزيت

وأبيالدرداء،وابي،هريرةوأبي،وقاصأليبنوسعد

عمر،بنوعبدالله،عبداللهبنوجابر،الخدريسعيد

ابنهعنهروى.وغيرهم،وعائشة،عباسبنوعبدالله

بنورجاءدينار،بنوعبدالله،رباحأبيبنوعطاء،سهيل

الأعمش،مهرانبنوسليمان،أسلمبنوزيد،حيوة

سعيدبنويحى،الزهريشهابوابندينار،بنوعمرو

الستة.الكتبأصحابحديثهأخرج.وغيرهم،الأنصاري

صالح.الطيبانظر:.الطيب،صالح

.(-ام189،اهـ-)337العليصالح

فيولد.عراقيوأكاديميباحثالعليأحمدصالح

الموصل.فيوالمتوسطةالابتدائيةدراستهأنهى.الموصل

علىحصل.ام379عامالابتدائيةالمعلميندارفيتخرج

جامعةالاداببكليةالتحق.ام439عامالليسانسشهادة

التارب.فىالليسانسشهادةعلىمنهاوحصلالقاهرة

الفلسفةفيالدكتوراهشهادةونالأكسفوردبجامعةالتحق

رئاسةفيهاوشغلبغدادجامعةفىدرس.ام949عام

.سنواتلعدةالتاريخقسم

الدراساتلمعهدعميداعين

بالجامعةالعلياالإلمملامية

ام(.689ا-)639نفسها

إحياءلمركزرئيساكان

العربيالعلمىالتراث

-0891)بالوكالة

عضواكانكماام(.829

المجامعمنالعديدفى

ا!طمالحجامعةمجلسمنهاوالمجالمى

العربيةاللغةومجمع،دمشقفيالعربيةاللغةومجمعبغداد

فيالمشكلةاللجانمنكبيرعددفيشارك.القاهرةفي

ش!ارككما.التارلبركتابتهتدريسشؤونلبحثالعراق

التاريخعنالعلميةوالندواتالمؤتمراتمنكبيرعددفى

والأبحاثالمؤلفاتمنالعديدله.بهيتصلوما

تاريخقيدراساتمنها:والترجماتالكتبوملخصات

فيالعربامتداد،الإسلامصدرفيالفكريةالحركة

.الإسلامصدر

الإسلاميةللدراساتالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.م9891هـ،ا904عام

ما429،اهـ-)363عبداللهعلي،صالح

العربيةالجمهوريةرئي!ي!،صالحعبداللهعلى(.

صنعاءفىسنحانبمنطقةالاحمربيتقريةفيولد.اليمنية

التحقثمالقريةكتابفيالأولىدراستهتلقى.باليمن

وتنمية،دراستهوواصلام589عامالمسلحةبالقوات

الجندية.سلكفيوهوالعامةمعلوماته

دورةفىالمدرعاتبمدرسةالتحقام469عاموفي

سلاحعلىتخصص

تخرجهوبعد.المدرعات

للمشاركةجديدمنعاد

عنالدفاعمعاركفى

منأكثرفيالجمهورية

اليمن.مناطقمنمنطقة

ومشتركامنفردااليمنمثل

منكثيرفيغيرهمع

والزياراتالمحادثات

صالحعبداللهعليالبلدانمنلكثيرالرسمية

والصديقة.الشقيقة

ونائب.المؤقتالجمهوريةرئاسةبمجلعرعضواعين

العامة.الأركانورئيسالقائد

للجمهوريةرئيسام7891يوليو17يومانتخب

للمؤتمرعاماأميئاانتخب.المسلحةللقواتعاماوقائدا

فيانتخابهأعيد.أم829أغسط!3.فيالعامالشعبي

للقواتعاماوقائداللجمهوريةرئيساام82!مايو23

المسلحة.

عقبالرئاسةلمجل!رئيعمئاالنوابمجلعرانتخبه

العربيةالجمهوريةفيجرتالتيالتشريعيةالانتخابات

.ام399عامأبريلمنوالعشرينالسابعيوماليمنية

بالانفصاليينالهزيمةإلحاقالوحدويينوبمساعدةاستطاع

وأبقىام49!عاممنتصففيجرتالتيالحربفى

المؤتمرفاز،ام799أبريل72وفيموحدا.اليمنعلى
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رئاسيةصالثترةوبدأ،البرلمانمقاعدبأغلبالشعبي

جديدة

الأماكنأو،الغرفمننوععلىيطلقاسمالصالون

غرفةالأصلفيالصالونيعتبر.الكبيرةالصالاتذات

عنللترويحمناسباوضعاتهىءغرفةوهيب!!قصراسشقبال

العامة.واستقبالالضيوف

تتكونالمجتمعاتبعضفيالصالوناتبعضكانت

نوافذ.عدةوبهاقوسشكلعلىسقفوذاتطابقينمن

بالمنحوتاتالصالوناتمنالعديدجدرانزينت7

عشرالسابعالقرنينفىالرسامونكان.والرسومات

كاريبصالونلآعمالهمالمعارضيقيمونعشروالثامن

باسمالمعارضهذهعرفتولقد.بباريساللوفربقصر

المعرضيعنيالانإليالمصطيحومازال.الصالونات

كاناللوفرصالونولانالأحياء.الفنانينلأعمالالسنوي

فإنهبباريسالفنيةللمعارضالوحيدالعامالصالونهو

منعددثار.الفنمنبهمسموحارسمياشكلاأصبح

.العامالذوقعلىالصالونسيطرةعلىالفنانين

زيادةميصالونالعرليالعالمفيالصالوناتأشهرمن

عددالصالونينهذينيشهدوكانمصر.فىالعقادوصالون

وكانواالفكر.وأهلوالسياسيينوالفنانينالأدباءمن

السياسية،وأحياناوالفكريةالأدبيةالقضايامختلفيناقشون

ويقرأشعر،منينظمونماآخرالشعراءينشدكانماوكثيرا

ذلك.فيالحاضرونويناقشهمألفوا،ماآخرالكتاب

الرفضصالونالغربفيتأسسام863عاموفي

أعمالهم.الرسميالصالونرفضالذينالفنانينبوساطة

فيأعمالهمالحديثالفنمؤسسيمعظمعرضولقد

لصفوةتجمعاأيضاتعنىقدصالونكلمةالجديد.الصالون

خلالالباريسيونالأغنياءبنىولقد.الناسمنمرموقة

بأناقةزينتبصالوناتحضريةمنازلعشرالثامنالقرن

والفلاسفةالكتابيستضيفونأهلهاوكان.فائقة

هذهمناشتهرولقدوالأرمشقراطيين.والسياسيين

الشهير،الأدليريكامييهمدامصالونالفرنسيةالصالونات

.دوستالومدامرامبوييهدوالمركيزةوصالون

الصوتوهو،الساكنبالصوتأيضاويعرفالصامت

وأاعتراضبهالنطقأثناءيحدثالذيالمهموسأوالمجهور

كماكاملاالاعتراضأكانسواءالهواء،مجرىفيعائق

يسمحأنشأنهمنجزئياأوبد،مثل:صوتنطقفي

مسموعاحتكاكعنهاينتجبصورةولكنالهواء،بمرور

لق.س،مثل:صوتنطقفيكما

اللغةأصواتكلهي)الصوامت(الصامتةفالاصوات

منها.)الحركات(الصاثمةماعداالعربية

الأصواتتلكتقسيميمكن.الصامتةالأصواتأنواع

إلى(الصوتخروجمكانهو)الخرجمخارجهابحسب

نوعا:11

أصوات2-.م،ب:وتشمل،شفهيةأصوات-ا

:صوتسوىالعربيةفيمنهايوجدولاأسنانية،شفهية

.ظذ،،ث:وهي،أسنانيةبينأصوات3-.ف

أصوات5-ر.ص،س،ز،وهي،لثويةذلقية-أصوات4

.ن،لض،ط،د،،ت:وهيأسنانية،لثويةذلقية

صوت7-.ش،ج:وتشمل،غاريةطرفية6-أصوات

يختلفوهويد.،يتيرك:مثلفيي،وهو:،غاريوسطي

-8صا"شا.صوتاتعدالتييزيد،نحوفيالمدياءعن

نحو:)فىالواوخ،غ،،ك:وهي،طبقيةقصيةأصوات

يدعو،نحو:فيالمدواوعنيختلفوهوليلد(.حوض،

وهو،لهويقصيصوت9-صاءلتا.صوتايعدالذي

ح،ع.:وتشمل،حلقيةجذريةأصوات-ا..ق:صوت

هـ.(،القطع)همزة:ءوتشمل،حنجريةأصوات-اا

الصامتةالأصواتصفات

الفصيحةالعرييةاللغةفيالصامتةالأصواتتقسم

التالية:المجموعاتإلىصفاتهاحيثمنالمعاصرة

فالصوت.مهموسةوأصوات،مجهورةأصوات

النطقعندالصوتيانالوترانيهتزالذيالصوتهوالمجهور

الوترانيهتزلاالذيالصوتهوالمهموكماوالصوت.به

به.النطقعندالصوتيان

طصش!سخحثت:هيالمهموسةوالأصوات

هـ.كفق

غعظضزرذدبج:فهىالمجهورةالأصواتأما

يد(.نحو:)فييولد(،نحو:و)فين،لم

في-فيوصف(القطع)همزة)ء(الهمزةصوتوأما

بالمجهور.ولابالمهموسلابأنه-الأغلب

منخمسةمنأصواتأربعةكلأنبالذكروالجدير

مما،مجهورةأصواتهيالكلامفيالصامتةالأصوات

.الخاصورنينهاالموسيقيعنصرهاللغةيجعل

)شديدةاحتكاكيةوأصوات،انفجاريةأصوات

.الصوتخروجكيفيةعلىمبنىالتقسيموهذا(.ورخوة

يصحبالذيالصوتهو)الشديد(الانفجاريفالصوت

عندالهواءانحباسنتيجةالانفجارمايشبهخروجه

ذلكيصحبهلا)الرخعالاحتكاكيوالصوت،مخرجه

الانفجار.

طضدتب:هىالعربيةفىالانفجاريةوالأصوات

ذثف:هيالاحتكاكيةوالأصوات.القطعهمزة،قك

هـ.خعغخلقصزسظ
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وهما:احتكاكيين،ولاانفجاريينليساصوتانوهناك

انفجاريصوتوهناك.مائعانلأنهماويوصفان،ن،م

وهناك.مركببأنهويوصفج،:صوتوهو،احتكماكي

متوسطةبأنهاالقدامىالعربيةعلماءعندتعرفأصوات

صوتي:إلىإضافةوتشملوالاحتكاكية(،الانفجارية)بين

)الجانبى(.ل:وصوت)المكرر(ر:صوتمنكلانم،

)يوم،مثلوفي(،يترك)ولد،مثلفيوالياءالواووأما

فيهمايقللأنهحركةنص!بأنهمنهماكلفيوصفبيت(

يؤديانولكنهما،الحركاتمنتقربهمابدرجةالاحتكاك

الصامتة.الأصواتوظائف

)غيرمرققةوأصوات)مطبقة(مفخمةأصوا!

فيهيرتفعالذيالصوتهوالمفخمفالصوت(.مطقة

الحنك(سقفمناللين)الجزءالطبقتجاهاللسانمؤخر

لاالذيالصوتهوالمرققوالصوت.بهيتصللاولكن

الطق.تجاهاللسانمؤخرفيهيرتفع

.ظطضص:هىالعربيةفيالمفخمةوالأصوات

الترقيق)بينجزئياتفخيمامفخمةأصواتهناكولكن

هىالمرققةوالأصوات.خ،غ،ق:هيوالتفخيبم(

جزئيا.والمفخمةالمفخمةعداالاخرىالأصوات

فىويرققانمواضعفيفيفخمانلر،صوتا:أما

.اخرىمواضع

يجاورهابماالأصواتلأثر

منالتأثرهذاونوجز.ببعضبعضهاالأصواتتتأثر

التالية:الصوتيةالظواهرخلال

منفمتحركساكن،بصوتينالإتيانهو.الإدغام

بهماالمتكلمينطقبحيثبينهما،فصلبلاواحدمخرج

التخفيف.منهالأصلىوالعرض.واحدةدفعة

اللينة،الألفماعداالحروفجميعالإدغامويدخل

ومنمر،نحو:واحدةكلمةمن،متماثلينفيويكون

قلادكر،نحو:كذلكمتقاربينوفىله،قلنحو:كلمتين

نحو:وجائزمد،نحو:،واجب:ثلاتةالإدغاموأنواع

.شددتوممتئنحو:يشدد(،الميشدلم

كماالاخرمحلالأصواتأحدحلولهو.الإبدال

والإبدال.ميوتسيود،وأصلهما:،ميتسيد،نحو:في

الصا"شةالأصواتفىالتغيرهو:الذيالإعلالمنأعم

الإبدالمنوالغرض.الصائتانظر:(.العلة)أصوات

المتتابعة.النطقعملياتفىالاقتصادمننوعتحقيق

أساسعلىتحدث،عامةبصفة،الإبدالوظاهرة

الاتحاديعنيالتقاربوهذا.المتبادلةالأصواتبينالتقارب

الخرخ!.فىالتقاربأو

جن!إلى!لب!اوره!اصوترانرهي.المماثلة

الهمسأوالجهرفيلهمقاربصوتإلىأوالاخرالصوت

وأ،الفمويةأوالأنفيةصفةفيأوالانفجارأوالاحتكاكأو

مخرجه.إلىانتقل

قبله.بماأوبعدهبماالصوتيتأثرقد.المماثلةأنواع

تاثرنحوعلىتقدميةالمماثلةسميتقبلهبماتاثرفإذا

)ادعى(:فىالمجهورالدالبصوتالمهموسالتاءصوت

اددعى،:ذلكونئكلندالآ،فقلب)ادتعى(أصلهاالتي

ادعى.:ذلكعنفنتج،الدالفىالدال)أدخل(ادغمثم

ادكر.ازداد،:فييقالومثلها

علىرجعيةالمماثلةسميتبعدهبماالصوتتأثروإذا

ينفع،مثل:فيأصواتمنبعدهابماالنونصوتتاثرنحو

وفيالفاء،بصوتمتأثرةأسنانيةشفهيةالنونتنطقحيث

متأثرة)مفخمة(مطقةالنونتنطقحيث،ينظممثل:

الظاء.بصوت

كماالتامةفالمماثلة،تامةغيرأوتامةتكونوالمماثلة

بقلبهللصوتكاملتغيريحدثحيا،ادعىنحو:في

ينظم،،ينفع:فيكماالتامةغيروالمماثلةلاخر.جنسمن

الاخر.منقريبصوتإلىالصوتقلبحيث

صوتقلبوتعنى،المماثلةعكسوهي.انحالفة

الانسجاممننوعوهي.جاورهلمامخالفآخرإلى

الجهدوتوفيرالنطقفيالسهولةإلىيهدفالصوتي

دلمماها،:ومثالها.المماثلةمنشيوعاأقلوهى.العضلى

،01:الشممىدساها!ومنخاب)وقد:تعالىقولهفي

السين:هىصامتةأصواتثلاثةاجتمعتحيا

السينفقلبت)دسسس(الأخيرةالسينثم،المشددة

وكذلكالمد.ألفهوطويللينصوتإلىالأخيرة

تمطط،:أصلها،وتمطىتسرر،:أصلها،تسرىنحو:

تظنن.:أصلها،وتطى

العربية.الحروفأيضا:انظر

البرميل.انظر:.البراميلصالع

صايغ.عبدفايزان!:.عبدفايرصايع،

.النحوييعيتىابنانظر:.لعيشالصايع،ابن

الصبا!حافيحبمتتكون)كيفالأحفورةانظر:.ا!

.والممبوبات

المواد.تشكيلطرقأحدوالمصبوباتالصب

علىويطلقليتصلد.وتركهقالبفيسائلبصبويتم

آلافلعملالصبويستخدم.المصبوبالمنئاسم
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شكلويعمل.الرملصبخطواتبعضأدناهالمبينةالأشكالوتظهر.المصبوباتعملفىالمستخدمةالطرقإحدىالرملصب

علىحوضكلويحتوي(.اليمين)أسفلرطبرملعلىيحتويانحوضينفىنموذجبضغطالرمللصباللازمالقالب

وبعداليسار(،)أسفل،القالبفيالمنصهرالفلزالعاملويصب.بسعضوربطهماالحوضينتوفيقويجري.القالبنصف

القالب.رملمنالمصبوبالجسمليتخلصالمنخلويهتز.ضنخلعلىالمصبوبوالحسمالقالبيفرغالفلز،يسردأن

نموذجمنيصنعالرملقالب

الرملويعبأ.صبهالمرادللجزء

صندوقفىالنموذجحولالرطب

خشي.أوفكي

القال!.بقاعالموجودالنصفالحرف

هوالقالبفيوفراغللصبفتحةوله

بالفلز.ذلكبعديملأالذي

بقمةالموجودالنصع!القبة

للصبفمعوله،القالب

الفلق.لصب)قناةومصب

واللعبالالاتوأجزاءالعددتشملالتيالأدوات

البرونزالمصريونصبوقد.التماثيلمثلالفنيةوالأشكال

مضت.سنة.0053علىيزيدمامنذقوالبفي

والخزفوالألومنيومالبلاستيك،الأيامهذهفيويستخدم

.المصبوباتفيكثيرةأخرىومواد

بعملالمواد،صبقبلالعماليقوم.الصبنماذج

هذهوتستخدم.صبهالمرادللشكلفلزيأوخشبينموذج

المصبوباتمنهاتنتجالتيالقوالبلعملبعدفيماالنماذج

علىاعتمادا،طرقبعدةالنماذجعملويمكن.الحقيقية

وتسمى.القالباستخداممراتوعددالمصبوبحجم

ذجالنمطالواحدةالقطعةنماذ!أو،المصمتةالنماذج

بالغالمصبوبيكونعندماعموماوتستخدم،السائبة

ويعمل.محدودةالإنتاجكميةتكونعندماأوالضخامة

نصفين.إلىالنموذجشسطرطريقعننطر(الوحنموذج

يتوافقاأنيمكننصفينعلىالمنشطرالنموذجويشتمل

بالمسامير.معاويربطا

رملفيالفلزيةالموادمعظمتصب.القوالبأنواع

ومادةوالماءوالصلصالالرملمنخليطمنيتكونأخضر

الرملقالبوينتجمعا.الرملجزيئاتتمسكلاصقة

؟ثس-!----أ

%!!؟

!ثز*!!كسك!عهىحسس!حسئهأ

ئم!عس!-!

الفبةمنيتكونالصوغصندوق

ثممعا.يربطاناللذينوالجرف

القالب.فيالمنصهرالفلزيصب

شكلنفسلهالمصبوب

المصبويزال.الأصلىالنموذج

.المصبوبالجسممنبعدفيما

قالبويحتوي.نعومةأكثرسطحذاتمصبوباتالجاف

أسطحوتجفف.خاصةلاصقةمادةعلىالجافالرمل

القالب.صبقبلمكشوفةبشعلةالجافالرملقالب

لأنواعالفلزيةالموادمنالمصنعةالدائمةالقوالبوتستخدم

.المصبوباتمنخاصة

قالبفيعادةالفلزيصب.المصبوباتعملكيفية

منكرتينذيكباسصبمثلاأريدمافإذا.الرملمن

المنشطر،النموذجباستخداميصبفإنهالحديدمادة

وجههيكونبحيثلوح،علىالنموذجنصففيوضع

مثبتينغيربصندوقيناللوحويحاط.أسفلإلىالمسطح

هذانويكون.الخشبأوالحديدمنمصنوعين

الرطبالرملويعبأ.الصوغصندوقمعاالصندوقان

النموذجبينالفراغيملأبحيثالنموذجحوللإحكام

النصفيربطثم،اللوحويزال.الصوغصندوقوجوانب

الرمليحشىثم،الأولبالنصفالنموذجمنالاخر

بدقة.حوله

والرملالصوغصندوقمنالعلويالنصفيسمى

وتربط.بالجرفالسفليالنصفويسمى.بالقبةفيهالمعبأ

الرملي.النموذجإزالةبعدببعضهماوجرفهالقالبقبة
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القبةمننهايةكلفيالمصبتسمىصغيرةفتحةوتعمل

تجويفعملويمكن.القالبفيالفلزصبيمكنبحيث

القالبفيصلدرمليجسمبتعليقالمصبوبالجسمفي

يبردفإنهالقالبفيالفلزيصبوعندما.القلبيسمى

الرمليكسروعندئذحامذا،جسمامكوئابسرعة

منه.ويتخلص

المصبوباتتشكل.الصبمنالأخرىالأنواع

صبيتمحيثالحفرةقالببطريقةالضخامةالبالغة

القالبعملويستغرف.عميقةحفرةفيالفلز

وأأيامعدةالتشكيلحفرةفىالمصبوبواستكحال

فيدار،المركزيبالطردالصبطريقةفيأماأ!مبوعا.

المركزيالطردقوةوتجبرالفلز.صبأثناءبسرعةالقالب

بالسطحالالتصاقعلىالفلز،الدورانعنالناتجة

للقالب.الداخلي

المضبوطةالمصبوباتلعملطرقثلاثوتستخدم

طريقة3-قوالبفيالصب2-القشرةتشكيلا:هى

طريقةفيوالجرفالقبةسمكويكونالمتبدد.الشمع

بوساطةمكانهمافيرتثبتانام،6-3منالقشرةتشكيل

يوضعثمالنموذجيسخنالبدايةوفي.أوزانأومشابك

ومادةناعمرملمنالمادةهذهوتتكون،القالبمادةفي

بدءعندببعضهمتماسكاالرملتبقيالبلاستيكمن

التسخين.

بطريقةالصب

المتبددالشمع

دقةأكثرلأنهاالدقيقةالأبعادذاتالمصسوباتوتتميز.صحيحةبألعادالمصبولاتعملفيالمتبددالشمعطريقةتستخدم

تصللدقةأجزاءصنعالمتبددالشمعبطريقةالصبفىالممكنوم!.الرملصبهيمماأفضلسطحىتشطي!ودات

الطريقة.لهدهأساسيةحطواتخمس،أدناهالأشكالوتبين.م.،هإلى

المموذجلعمليستخدمالفولاذمنقالب

الشفئحقن.هلزيجزءلكلالشمعي

ليبرد.ويتركالقالىفيالسائل

الحزفي.القال!فييصبالساخنالفلز

لفصلهصالقالبيكسرالفلز،يبردأنولعد

.المصبوبالجسم

ويغمسالقال!عنئفصلالشمعيالموذج

بطمقةالنموذحيغطىحتىخزفيفي-سائل

وتنجزالفلزمنالزائدةالقطعتزيلالصقلآلة

السطح.بتنعيمالقطعة

داخلالشمعلصهرفرنديئسحنالنموذج

قالباتاركا،الشمعويخرج.الخزفيالغلاد

دقيقة.ألعاددا

نسخةيكوناستكمالهبعدالمصبوبالجسم

القالب.فيعملالذيالنموذجمندقيقة

.عديدةبأحجامالمصبوباتعملويمكن
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إلىالمنصهرالفلزيدفعقوالبفيالصبطريقةوفي

المصبوباتوتزال،القالبيسمىمستديمفلزيقالب

آلية.بصورةبكاملهاالعمليةتتمأنويمكنتبرد.عندما

الرطبةباريسعجينةتوضعالمتبددالشمععمليةوفي

يجفف،أوعندئذالقالبويسخن،شمعينموذجحول

دقيقة.أبعادذاقالباتاركامنه،خارجاالشمعفينساب

الموادولتشكيلالأسنانألواحلعملالطريقةهذهوتستخدم

العادية.التشكيلبطريقةتشكيلهايمكنلاالتيالفلزية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

وتمنيعهااللولبةلقمةالخزفالألومنيوم

المسبكالزجاجالبلاستيك

فن،النحتالفضةالزهرالحديد

لفولاذوايدلحدا

الجزءفيوتقعماليزيا،فيالولاياتكبرىثانيةصياح

فيهاتكثرريفيةمنطقةوهيبورنيو.لجزيرةالشرقيالشمالي

وأالمدنفيإماالناسمعظميعي!حيث،والجبالالغابات

.الصغيرةالقرىفي

الحكمونظامالسكان

أبر!ا،الأسمنعرلج!مجموعةثلاثونصباحفييوجد

تشملأخرىأقلياتوهناك،والموروتوالباجاوالكادازان

والرانجسوالإداهانوالكديانسونجيوالأورانجالبساياه

هذهمنمجموعةولكل،والبرونايوالسلوكوالتدونق

الكثيرويبيع.وطنيوزيولغةودينمعينةمنطقةالمجموعات

المصنوعاتمثلالمحليةمنتجاتهمالغربىالساحلسكانمن

بالتامو.تعرفأسواقفيوالأطعمةوالتقليديةاليدوية

فيالفلبينجنوبىفيالسياسيالاستقرارعدمأدى

الولاية،إلىاللاجئينمنالعديدنزوحإلىالسبعينياتبداية

إلىوالفلبينيينالإندونيسيينالعمالمنالكثيردخلكما

منكبيراجزءايمثلونوصاروا،العملعنبحثاالولاية

ص!رلفل!يت

جيحكلك!بر!!/

كز!8!زيرئممنحسسحشي

لمس

!!ءجمس؟3حلمصيفبتنام

نايحند!ؤص!!ألمحسنبحر

الحنوبي

لأ!رر!ثهعمابلزيا

!ئغلألأ(!رأ!ممو3"!ح!

حا،ء/*لمءبر

،لاعجالالأ5لم*أ
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لجزيرةالشرقيالشماليالساحلفيبالغاباتمغطاةجبليةولايةصباح

بورنيو.

موجزةحقائق

م(.1991)نسمة736.1)209:السكانعدد

.2كم017273:المساحة

بالو.كيناكوتا:لعاصمةا

ولاهاتوتاواوو،وساندكانكينابالوكوتا:الرئيسيةالملدن

،المطاط،النخيلزيتالكاكاو،:الزراعة:الرئيسيةداتو.المنتجات

النعط.-الطيعيالغاز-النحاس:التعدين.الأخشاب

،ألوانخممسةمنيتكونصباحعلم

كينابالولجبلمطلةصورةعلىويشتمل

درعمنالنبالةشعارويتكون)أعلى(

)إلىالمظللةكينابالوصورةيحمل

ماجوجاياصباحالدولةشعارأمااليسار(.

تزدهع.صباح)دعفيعنى

علىالضغطزيادةإلىأدىالذيالأمر،السكانتركيبة

العامة.الخدمات

وككون.نجريبرتواديبيانجصباححاكميعرف

وعشريناثنينمنيتكونوزراءمجلسمنالولايةحكومة

عضوا48منتتكونتشريعيةوجمعيةونوابهموزيرا

منالولايةإدارةوتتكون.معينينأعضاءوستةمنتخبين

الولايةقسمتوقد.آخرينوزراءوثمانيةوزراءرئيس

مركزا.وعشرينوثمانيةأقسامخمسةإلىإداريةلأسباب

حكومة.،ليزياما:نظرا

قتصادلاا

،الأخشابوصناعةالتعدينعلىصباحاقتصاديعتمد

التصنئ.عنالأهميةحيثمننسبياأقلفهيالزراعةأما

،البترولإنتاجفيماليزيافيالولاياتأهمثالثةصباحوتعد

فىالغازويستخدم.اليومفيبرميلألفستينتنتجحيث

بالطاقةلابوانجزيرةفيالميثانولوغازالحديدمصانعإمداد

اللازمة.الكهربائية

فيللنحاسمنجمأكبربتشغيلأيضاالولايةتقوم

فوقام004ارتفاعهيبلغحيثماموتمنجموهوالبلاد

صناعةوتشكلكينابالو.جبلجنوبيالبحرسطحمستوى

التجارية.صباحصادراتمن%04التعدين

مثلالختلفةالخشببمصادرأيضاغنيةالولايةتعدكما

وتمثلواللحاء،والحطبالرقائقىوالخشبالأشجارجذور

.الصادراتمن%03هذه
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ماليزيافىالتقليديةالمنازل

حتىركائزعلىتشيد

الأرضسطحعنترتفع

الفيضاناتمنلهاحماية

الضارية.والحيوانات

بمنطقةالمبانيهذهامتدت

صباحفيكينابالوكوتا

سطحفوقالمنازلبممثحييد

النخيلوزيتالكاكاوفهيالرئيسيةالمحاصيلأما

زيتحلالعشرينالقرنمنالستينياتومنذ.والمطاط

كمحاصيلالمطاطمكانالكاكاو-بعدفيماثم-النخيل

الولاية.صادراتمن%21يشكلانوأصبحارئيسية

فىالمنتجاتأهممنوالميثانولالحجريالحديدويعد

الاستهلاكيةوالبضائعالمناجرخشبيمثلبين!ا،لابوان

كينابالوكوتامقاطعاتفيالأساسيةالسلعالأخرى

الصناعية.وتاواوووساندأكان

السطح

الفلبينجزرالشرقيةوالشماليةالشرقيةالسواحلتواجه

علىفيقعالغربيالشماليالساحلأماسولو،بحرناحية

جهةفيالماليزيةسرواكولايةوتقع.الجنوبيالصينبحر

إلىالإندونيسيةكاليمنتانمقاطعةتقعبينما،الغرب

ثلاثةصباحوتشمل.الجزيرةثلثيتمثلحيث،الجنوب

الساحلية.والمعستنقعاتالسهولوهي،رئيسيةمراكز

الجبالمنبسلسلةصباحوتكتظ.والجبالوالمرتفعات

اليابسة.نصفتغطيالتيوالمرتفعات

حدودمنالغربيللساحلموازيةالكروكرسلسلةتمتد

ناحية!نللدخولحاجزاوتشكل.الشمالإلىسرواك

التابم(00142)كينابالوجبلأما،الشرقيالساحل

قمموهناكآسيا.شرقىجنوبفيقمةأعلىفهوللسلسلة

مرتفعاتأما.م000.2ارتفاعهايتعدىقليلةأخرى

منتشرةصغيرةجيوبافتمثلالوعرةالغربيةكروكرسلسلة

السهولمنسلسلةوتوجد.المنخفضةالساحليةالمناطقفى

وتامبونانراناومدنتضمحيثكروكر،جبالشرقي

كينابالولجبلالشرقيالجنوبيالجانبوفي.وتنوموكننجاو

ومنخفضمائلأخدوديسهلوهي،بينوسوكهضبةتقع

البحر.سطحمستوىفوقام،005ارتفاعهيبلغ

ارتفاعهايبلغالتيالوعرةماديترسسلسلةوتقع

تامبونانلسهولالشرقيالجانبفيارتفاعأعلىم006.2

لسهلالشرقيةالجوانبويتيسلسلةوتكونوكننجاو.

بالنسبة.السهلينهذينبينسوكسهلويقع،تنوم

وسيجاماوكوامتلابوكمنفتتكونالوسطىللمرتفعات

وتاواوو.

الأمطارلمياهرئيسيامصدراكوامتمرتفعاتوتشكل

أكبرفىبدورهاتصبالتيالأنهارفروعفيتجريالتي

منالمرتفعاتتعد.كناباتانجاننهروهو،الولايةفىنهر

،صباحفيبالسكانالمأهولةغيرالمجاهلأوالبعيدةالمناطق

إلىارتفاعهايصلالتيالوعرةالمناطقمنسلسلةوتشمل

،الارتفاعمتوسطةسيجامامرتفعاتوتعتبر.ام؟006

جبلعندام)003إلىتاواووارتفاعيصلبينما

ماجدلاين.

سهولمنالمياهتصريفعلىوتنومبيجالاونهرايعمل

مدينةعندوتومانيبيجلاننهرايلتقيوكننجاو.تامبوتان

إلىينحرفالذيالباداسبنهريعرفماليكوناتينوم

بيهتضيقممرأومدخلخلالمنليدخل،الغربىالشمال

قريبوقتحتىالممرهذاوكانالكروكر.جبالسلسلة

أما.والداخلالساحلبينالوحيدالبريةالمواصلاتمعبر

شرقفيلابوكالرئيسيالنهرمنفرعفهوليواجونهر

صبا!.

المناطقمناخمثلورطبا،حاراصباحفيالمناخيعد

أكبروالنهارالليلفىالحرارةدرجاتبينفالفرق،الحارة



33الأحمدجابر،الصباح

أما.الختلفةالفصولفيالحرارةدرجاتبينالفرقمن

السنة،طوالوثابتةعاليةفهىالمتوسطةالحرارةدرجة

بينالبحرسطحمستوىعندالحرارةدرجاتوتتراوح

م02إلىالمرتفعاتفيتنخفضبينمام،31مو25

فقط.

ئاريخيةنبذة

سولوسلاطينإلىالشرقيسولوساحلبرونايأعطت

حولالنزاعحلعلىلهممكافأةوذلكام،407عام

حتىالشماليةببورنيوعرفت)التيصباحزارولقد.الخلافة

نهايةفيالغربيينالمغامرينالرحالةمنعددام(639عام

الأمريكيالتاجروحصل.الميلاديعشرالتاسعالقرن

منالاستفادةلهيخولإيجارعقدعلىتوريوليمجوزيف

الرخصةهذهانتقلتثم،المتهالكةالسلطةمنكبيرجزء

إلى3،أوفربكديجوستافوسالنمساويالبارونإلى

معاتفاقيةإبراممنتمكنالذيدنتألفردالبريطانيالتاجر

علىالتامةالسيطرةمنمكنتهوسولو،برونايسلاطين

الشركةتأسيساستطاعام881عاموفي.المقاطعة

نأإلا.المقاطعةفيالحكملتمارسبورنيولشمالالبريطانية

عامالثانيةالعالميةالحربإباناليابانإلىبرمتهاآلتالمنطقة

التا!إلىعادتام459عامالحربانتهاءوإثر.ام149

وأصبحتام639عاماستقلالهانالتوأخيرا.البريطاني

ماليزيا.منجزءا

بورنيو.ماليزيا،أيضا:انظر

هـ-ا43)5الأحمدجابر،الصباح

دولةأميرالصباحالأحمدجابرالشيخ(.-ام279

تحقيقاوأكثرهمحكامها،أشهرمنوواحد.الكويت

.المعاصرةالكويتفيللإنجازات

بدأعمرهمنالسادسةبلوغهعند.المبكرةحياته

المباركية،بالمدرسةوالتحق،الكويتمدارسفيدراسته

وكان-الجابرأحمدالشيخوالدهوقام.الأحمديةوالمدرسة

،الأساتذةأكفأمننخبةباختيار-للكويتحاكماوقتها

وقد.تعليمهبأمرلتقومعلماوأغزرهممقدرةوأكثرهم

تشملالتىالموادمنعدداالمجموعةهذهأيديعلىدرس

المعرفية.المجالاتشتى

توليفيالأحمدجابرالشيخبدأ.الإداريةخبراته

عامففي.والعشرينالحاديةبلغأنمنذالإداريةالمناصب

،الأحمديمنطقةفيالعامللأمنرئيساتعيينهتمام949

العامذلكوفى.ام959عامحتىذاكمنصبهفيواستمر

بهاتعيينهمنسنواتثلاثوبعد،الماليةللدائرةرئيساعين

ذلكوكان.الماليةوزارةإلىالماليةالدائرةمناسمهاغير

جابرالشيخأصبحوبهذا.ام629عامينايرا7فيم

الكويت.دولةفىللماليةوزيرأولالصباحالجابرالاحمد

نوفمبر03حتىللماليةوزيراجابرالشيخوعمل

بتشكيلفقام،الوزارةتشكيلأمرإليهأسندحين،بما569

بويعام669مايو31يوموفى.مرةلاولوزارة

الوقتفيوصدرللعهد،ولياالآمةمجلسفيبالإجماع

المنصب.ذلكفيبتعيينهاميريمرسومنفسه

السالمصباحالشيختوفى77911عامديسمبروفي

لدولةأميراالصباحالاحمدجابرالشيخوعين،الصباح

ديسمبر31منذللكويتإمارتهبدأتوقد.الكويت

.أم779

لهرجلوهو.بالاتزانجابرالشيخعرف.شخصيته

وتشمل،صباهمنذمارسهاالتيالهواياتمنعدد

الرياضة.أشكالمنوغيرها،والسباحةالفروسية

فمنذ،الإنجازاتمنالكثيرجابرالشيخحقق.إنجازاته

العملفيأخذحياتهبدايةفىالإداريبالسلكالتحاقه

حققهاالتيإنجازاتهحصريصعبولهذا.المتواصلالجاد

أولفمن،الختلفةوالعربيةالإسلاميةوللشعوبللكويت

وحولهاالماليةالإدارةطورآنه،للكويتحققهاالتيإنجازاته

فيهاواستحدثونظمهانفسهاالوزارةوطور،وزارةإلى

التىالدولمنكثيروزاراتتفوقجعلهاماالنظممن

لها.سابقةكانت

الصباحالأحمدجابر
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علىالإشرافأيضاللكويتجابرالشيخحققهومما

محققاتنفيذهاعلىوالعمل،محكمةإسكانيةسياسةوضحع

إيجادفيذلكوتمثل،للجميعالمناسبالسكنبذلك

علىعملهذلكعلىساعدومما.مشرفةعمرانيةنهضة

علىقادرةجعلهابحيثالتسليفبنودأموالرؤوسزيادة

المواطنين.طلباتتلبية

ومدروسواضحخطعلىالكويتسيرمنوللتأكد

كما،العلميةللبحوثضخمامعهداجابرالشيخأنشأ

والماء،الكهرباءوزيربرئاسةللتكنولوجيا،وطنيةلجنةأنشأ

تشجيععلىعملكما.العلميةالبحوثمعهدمعتعمل

ش!بابأمامالواسعةالأبوابوفتح،وتطويرهالتعليم

علىقاصراالشبابتعليميجعلولم.للتعليمالكويت

والمؤهلينالراغبينأمامالفرصفتحبل،المحليالتعليم

فعاد،العالمجامعاتأشهرفيالبلادخارجللدراسات

البناء،عمليةفيليسهمواالمتخصصينالمؤهلينمنكثير

المجالاتفيالتخصصيةدراساتهيتابعمنهمكثيرولايزال

الختلفة.العلمية

الأولالمؤتمرعقدعلىعملأنهجابرالشيخحققهومما

الدولتتالغأنالمتوقعمنوكان،المهاجرةالعربيةللعقول

العقولمنتستفيدحتىدورياالمؤتمرهذاعقدالعربية

إلىوإظفة.ذللثدونالخلافاتحالتلكن،المهاجرة

الزراعيةالمشروعاتمنكبيراعدداأنشأفقدذلك

وقد،والإسلاميةالعربيةالبلادمنكثيرفيوالصناعية

تلكفىلاتحصىلأعدادالعيع!سبلالمشاريعهذهوفرت

هذا،الاقتصاديةأوضاعهاتعزيزفيوأسهمتالبلاد،

.العديدةوالقروضوالمنحالهباتإلىإضافة

دولةدعائمقوىأنهجابرالشيخإنجازاتوأهم

دولكلبينمرموقةمكانةلهاوجعل،الحديثةالكويت

وحضاريا.اقتصادياوبناها.العالم

الخليجحرب،تاريخ،الكويت،الكويتأيضا:انظر

الثانية.

وأمريكاالشماليةأمريكاموطنهانباتاتمجموعةالصيار

ويوجد،الأشواكمنمجموعاتالعادةفيولها،الجنوبية

فىالأنواعمعظمتنموالصبار.مننوع00027حوالي

الغربىوالجنوبالمكسيكفيخصوصئاالجافةالحارةالمناطق

فيأيضاتوجدالصبارنباتاتلكن،المتحدةللولايات

حتىبعضهاوينمو،الجبالوعلى،المطيرةالاستوائيةالغابات

أنتاركتيكا.قارةمنوبالقربألاسكافى

والشكل.الحجمفيكثيراالصبارنباتاتتختلف

لهاالأوراقعاريةشجرةيشبهالعملاقالساغوأروفمثلا

الممكنومن،أعلىإلىمتجهةطويلةوأفرعسميكجذع

طولهاأخرىأنواعتوجدبينما،م81إلىارتفاعهايصلأن

الصغيرةالصبارنباتبعضوتشبهسم،2،همنأقل

أوراقأنصالحتىأوالنجميةالأسماكأوالدبابيسمخدة

الحشائ!ش.

يعودالأرضعلىالصبارنباتظهورأنالعلماءيعتقد

أوراقالأمرأولفيللصباركانوقد.السنينملايينإلى

وهذه،الأخرىالأشجارباقيمثلخشبيةوسيقانوأفرع

ولكن،البدائيةالأنواعبعضفىالانحتىموجودةالملامح

فقد.السنينعبرالمظهرفىتغيرتالصبارأنواعمعظم

أما،أشواكإلىالأوراقوتحولتأقصرالافرعأصبحت

أصبحتكمارخاوةأكثرأصبحتفقدالخشبيةالسيقان

الماء.وتخزينامتصاصعلىقدرةأكثر

الحياةعلىيساعدهالصبارنباتهيكلالصبار.أجزاء

سميكةسيقانلهاالصبارأنواعفمعظم.الجافةالأجواءفى

علىالقدرةلهاوالساق.شمعيةبقشرةمغطاةلحمية

التبخر.منالماءفتمنعالقشرةأمابالماء،الاحتفاظ

لهالصبارمعظمفىالنباتسطحفإن،ذلكإلىوبالإضافة

المحتوىفىالتغيراتمعتمشئاوالتقلصالتمددعلىالقدرة

.للساقالمافط

ومحيطهم18إلىارتفاعهيصلقد،العملاقالصبارأوالساغوارو

.والفروعالساقأطرافعلىالربيعفىالأزهاروتتفتح،م.،6



منغطاءلهالعجوزالرجلصبار

الشمس.منيحميهالأبيضالشعر

من،الأ!شواكالصبارعديمهذاويعتبر

.المنازلفيالمفضلةالنباتات

الأرغن،أنابيبتشبهسيقانلهالأرعنكنأنابيبصبار

الناسبعضويقوم.م6.7إلىيصلبارتفاعوتنمو

ممتلكاتهم.حولصفوففيبزراعته

كانمفوسةقويةأشواكلهالبراميلصبار

لصيدكصناراتيستعملونهاالحمرالهنود

حياةللنباتالعصيرياللبأنقذوقد.الأسماك

الصحراء.فيالعطشىالمسافرفىمنالكثير

المارين.فوقالقفزعلىبقدرتهكاذبةسمعةلهالقافزالكولاصبار

وقد.والحيواناتبالناسوتعلقبسهولةالأشواكذاتأفرعهتنكسر

مؤلمة.جروحاأشواكهتسبب

منقريياالجذوروتنموجدا.طويلةجذوروللصبار

طوليبلغوقد.للتخزينالماءمنقدرأكبرلتمتصالسطح

الجذورهذهوتستيم.م51الكبيرالساغواروصبارجذور

غز-رة.أمطارسقوطبعدالمياهمنكبيرةكمياتتمتصأن

.الحيواناتتأكلهأنمنالصبارنباتالأشواكوتحمي

وقد.حادةأوناعمة،قصيرةأوطويلةالأشواكتكونوقد

شكلفيالأشواكوتنمو.الأطرافملتويةأومدببةتكون

الساقعلىصغيرةروابىأوبروزاتمنتخرجعناقيد

وفى.الساقعلىمنتظماشكلاتأخذالتيالهالاتتسمى

الهالاتتتحدالبراميلوصبارالساغوارومثلالأنواعبعض

هذهوتعطي.الساقبطولممتدبارزةضلوعالتكون

الماء.اختزانعلىوتساعدهللساقظلاالضلوع

منالأزهاررتخرجأزهارا.الصبارنباتاتكلتنتج

وأبيضاءالأزهارتكونوقد.الأشواكهالاتمثلهالات

هذاوينصو.أشواكوعليهاالأوراقتمتبهسيقانلهالشوكيالين

الشماليةأمريكافيالمناطقمنكثيرفيجبليةأوجافةأراضفيالصبار

.البلدانمنوغيرها

الأحمر.أوالبرتقاليأوالأصفرمثلزاهلونلهايكون

لعدةتتفتححيثالأنواعمعظمفيالعمرقصيرةوالأزهار

الاخروبعضهافقطالليلأثناءيتفتحوبعضهافقط،أيام

بعدالأزهاروتذبلأقل،أوواحديوملمدةأزهارهتتفتح

قلةللأزهارالقصيرةالفترةهذهوتسبب.تسقطثمذلك

الكبير.الناعمالبتلاتسطحمنالماءتبخر

الصبارنباتاتجميعتكاثريتمالصبار.حياةدورة

والمؤنثة.المذكرةالأعضاءبهاأزهاراتحملفهيجنسيا،

.اللقاحيسمىأصفرمسحوقاالمذكرةالأعضاءوتحمل

التيالبيضةخليةاللقاحيخصبأنلابدالتكاثريتمولكي

ألوانهاأوالأزهاررائحةوتجذب.المؤنثةالأعضاءفيتوجد

هذهقياموعند،والخفافيشوالطورالحشراتالزاهية

أجزاءبيناللقاححبوبتنقلفإنهابالتغذيةالكائنات

بالتلقيح.العمليةهذهوتسمى.الختلفةالنبات

!!3ء*ص:

س
!

ء



الأمربكيلصبارا36

خليةاللقاححبةتخصبأنبعدالثمرةتكوينييدأ

سوداءبذورعلىتحتويلحميةعنبةالصباروثمرة.البيضة

وأالأمطارأوالريحبوساطةالصباربذورتناثرويتم.بنيةأو

أثناءبذرةمليونالواحدالصبارنباتينتجوقدالطور،

تست!إلاستمرارفقطبذرتينأوبذرةولكن.حياتهدورة

جديد.صبارنباتتنتجحتىالحياةفي

ولاجنسياجنسياتتكاثرأنالصئارأنواعلبعضيمكن

التيننبات،المثالسبيلفعلىوأزهار(.بذور)بدون

بروابطمفاصلذاتسيقانلهماالكولاونباتالشوكى

فإنهبالأرضوالتصقالساقمنجزءكسروإذا،ضعيفة

وعندئذجديدا،نباتاويصبحجذورايكونأنيستطع

.أزهارهوينتجساقهيكونأنيستطيع

نأالممكنفمنشديد.ي!طءالصبارأنواعمعظمتنمو

سم.5.2ارتفاعإلىلتصلعاماالصغيرةالنباتاتتستغرق

فياسم.إلى5.7منتنموفإنهاسناالأكبرالنباتاتأما

.عام002إلىعام05منالصبارنباتاتوتعي!.العام

فيالشائعةالصثارأنواعبعضتشتملالصبار.أنواع

صبارعلىالمتحدةالولاياتمنالغرليوالجنوبالمكسيك

وصبارالكولاوصبارالعجوز،الرجلوصبار،الأرغنأناببب

الأرغنأنابيبوصباروالساغوارو.،الشوكيوالتين،البراميل

مزاميرمنمجموعةتشبهمجموعاتفيتنموطويلةسيقانله

الشعرتشبهأشواكفلهالعجوزالرجلصبارأما.الأرغن

المحرقة.الشمسمنالنباتتحميوهى.الطويلالأبيض

تبدوبحيثبسهولةتنكسرالقافزالكولاصباروسيقان

منآخرنوعوهناك،مرورهمأثناءالنالسعلىتقفزوكأنها

أشواكلهالنباتوهذاالصغير،الدبكولايسمىالكولا

شكلبعيدمنولونهالنباتشكلويشبه،وقاتمةبنية

.ام،5حواليالكولامنالانواعهذهارتفاعوبيلغ،الدب

ويشبه،البراميلصبارانتشاراالصبارأنواعأكثرومن

طويلةأشواكوله،م3إلىارتفاعهويصلالبرميلشكلهفي

عليهالتعرففيمكنالشوكىأنجلمانتينأما.وقوية

والثمرة،البيضيةأوالمستديرةالكبيرةسيقانهبسبببسهولة

فرعاعشراثنىحواليفلهالساغواروأما.الشكلكمثرية

ويبلغم81إلىالرئيسيةالساقارتفاعويصل.الأذرعتشبه

.م.،6سمكها

.والإنسانالحيواناتعندأهميةللصبارالصبار.أهمية

بسيقانتتغذىوالطوروالحشراتالصغيرةفالحيوانات

داخلأعشاشهاالطورمنكتيرتبنيكماالصبار.وأزهار

الصبار.سيقان

داخلالخشبنقارطيورمنمعينةأنواعوتعيش

والحيواناتالطورتختبئوقدالصبار،منالكبيرةالأنواع

الصبار.نباتاتمميقانداخلالاعداءعن

،الإنسانلغذاءمصدراأيضاالصبارنباتاتوتعد

كشطبعدالشوكيالتينسيقانوأكلقليويمكن

وأالصبارثمرةياكلونالناسبعضأنكما.الأشواك

الدقيقمننوعإلىتتحولحتىالبذوربطحنيقومون

إنتاجفيأهميةلهاالصبارنباتاتوبعض.الحلوىلصناعة

الصباربعضاستخدامويمكن،للأغذيةحمراءصبغة

.خامخشبكمادة

والجافةالدافئةالمناطقفىالصبارإدخالتموقد

التينمثلالصبار،أنواعبعضانتشرت.العالممنالأخرى

.الضارةالنباتاتمنأصبحتبحيثبسرعةالشوكى

منالصبارنباتاتالعالمأنحاءجميعفيالناسيزرع

الوجودنادرةالصبارمنمعينةأنواعوهناكبيعها،أجل

القوميةالمتنزهاتإنشاءتم،بالانقراضتنذربدرجة

الصبارويعتبرالصبار.منالنادرةالأنواعلحمايةوالمحميات

.المنازلبعضفىالشائعةالنباتاتمنأيضا

المويوعةفيصلةذاتمقالات

عقارالمسكالين،الزهرةأرروونا

النباتالساغواروالشوكيالتين

أنواعمنكتيرعلىيطلقاسمالأمريكيالصيار

هذاويستخدم.المكسيكفيتنموالتيالأغافنباتات

كثيراالمكسيكيونويشرب.البلكةلأغافعادةالاسم

وتحملخضراء،النباتهذاوأوراق.النباتهذاعصير

عصارته.أجلمنالمكسيكجنوليفيفىرعالأمريكيالصبار
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وعرضهام3الورقةطوليبلغوقد.اللونرماديةأشواكا

سم.03

يبلغسيقانعلىالخضرةإلىالضاربةالأزهارتنمو

السيقانمنأجزاءالناسيأكلماوكثيرا.م6طولها

.لأزهاروا

.المئويالنباتأيضا:انظر

هـ،04-477)0نصرأبو،الصباغابن

عبدبنمحمدالسيدعبدنصرأبوام(.840ا-010

كانببغداد،وتوفيولد.الصباغبابنالمعروفالواحد

إسحاقأبايضاهيوكان.الشافعيةرؤوسمنرأسا

عندببغدادالنظاميةالمدرسةأساتذةأحدكان.الشيرازي

الفضل،وابنشاذانابنمنالحديثسمعافتتاحها،أول

القاسموأبوالأنصاريالباقىوعبدالخطبعنهروىكما

الكامل،،العدةبمالعالمتذكرة:كتبهمن.السمرقندي

الشامل.

أهـ،365-)1317الدينصلاح،الصباغ

الصباغآلمنالصباغالدينصلاحام(.9981-549

الموصلفيونشأولد.عربيمسلمقائد.لبنانفيبصيدا

الحربيةبالمدرسةوالتحق،بيروتفيوتعلم،بالعراق

فوروأرسل.ام419هـ،ا333عام)إسطبول(بالاستانة

فىقلعةجناقجبهةإلىام159اهـ،334عامتخرجه

خاضتهاالتىالأولىالعالميةالحربخلال،الدردنيلحرب

الإنجليزضدحسنابلاءأبلىالحلفاء.ضدألمانيامعتركيا

انتهت.ام179اهـ،336عامسيناءفيشمالآالزاحفين

الحمايةتحتالعربيةالبلادووقعتالحلفاء،بانتصارالمعارك

سنةالدينصلاحوصرح.الفرنصيوالانتدابالبريطانية

واششرك.السوريبالجيشفالتحق،ام819هـ،ا337

والتحق،لدمشقفرنسااحتلالشهد.ميسلونمعركةفي

منشهربعدفاعتقلفورا،وحلبحمصبقواتفرقتهمع

الإنجليز،إلىسلمثم،أرواديبجزيرةقلعةفيوأسرهذا،

عامالعراقيالجيم!تشكلوعندما.العراقإلىنقلوهالذين

للفروسيةمعلمأولوكانبه،التحق،ام129هـ،ا034

الإسلامبمبادئيبشروظل.العراقيالجيت!تاريخفى

بمداراةاستطاع.وتلاميذهأصحابهبينوينشرهاوالعروبة

ويغذيالعربويساعدالعراقيالجي!يسلحأنالإنجليز

ثورةقوادمنوكانسرا،وفلسطينسوريافيثوراتهم

ضدام419اهـ،036عامالكيلانيعاليرشيد

عبدالإله.والوصىالسعيدنوريوتبعيةالبريطانىالاحتلال

عليهوحكم،الصباغعلىوقبضالثورةعلىقضي

فيببغدادالدفاعوزارةفوقجثمانهورفع.بالإعدام

الإسلاميةالعربيةالوحدةتيارعلىللقضاءيائسةمحاولة

الاستعمار.ومناهضة

لإنتاجالأقشةلصبغطريقةالمدمماسكةالصياعة

لطاعةجداالقديمةالوسائلإحدىوتعتبر،معينتصميم

فيمنهامتنوعةأساليبوتوجدالنسئ!علىالتصاميم

المغزولةالمادةأجزاءتضمالعادةفي.الثقافاتمختلف

وأبحبلتربطأووتعقدمعينتصميمفيلبعضبعضها

حمايةوتتم،الصبغفيالنسيجيغطسذلكبعدثمخيط.

بالتاليفنتوصل،الصباغامتصاصمنالمتماسكةالأجزاء

مجدداالنسيجضمإعادةويمكن.معينتصميمإنتاجالى

جديدةأنماطلتشكيلاخرلونمنصبغداخلوغمسه

.أخرىلونيةوتوليفات

البلادفيالبريالنباتانظر:.عشبةالصباعين،

(.الصباغين)عشبةالعرس!

هـ،ا293-131)6سرورمحمد،الصبان

روادمن.الصبانسرورمحمدام(.9981-729

وأول،السعوديةالعربيةبالمملكةوالأدبيةالفكريةالحركة

سابقووزيرتأسيسها،عندالإسلامىالعالملرابطةأمين

إلىأسرتهمعوانتقل،القنفذةفيولد.السعوديةللمالية

مكةإلىعادوأخيراهـ،ا032عامجدةإلىثم،مكة

.الخياطمدرسةفيدرسحيث

مكة،لبلديةمعاوناثم،التجارةفىوالدهمععمل

أرقىنالحتىالحكوميةالوظائففيذلكبعدوتدرج

فيها.المناصب

النهضةفجرفىمهمدورالصبانسرورلمحمدكان

تجمع،الدائرةقطببمثابةكانفقد؟بالسعوديةالأدبية

حماسهودفعه.لهممنتدىبيتهوجعلالشبانالأدباءحوله

الإسهامإلى،وضرورتهالتجديدبأهميةووعيهالمبكر

النهضة.علىيساعدأنشأنهمنماكلفيومالهبجهده

العربيةالمملكةتوحيدبدءمع،كتابأوللماصدارقام

لأدباءونثريةشعريةنماذجدفتيهبينيجمع،السعودية

منفكريةصفحةأوالحجاز،أدب:كتابوهوالحجاز،

ام(،429هـ،أ34)4ونثراشعراالحجازيةالناشئةأدب

المكتبةوهىالمملكةفيوالنشرللبممكتبةأولوأنشأ

اهـ)345عالمعرالثانيكتابهعنهاصدرالتي،الحجازية

منكبيرعددآراءفيهجمعكتابوهوام(،269-

كما.المملكةفيوالأدباللغةتطويركيفيةفيالأدباء

عواد:حسنلمحمدالمهمالكتابالمكتبةتلكعنصدر

هـ(.ا43)5مصرحةخواطر
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عنتكشف،قليلةوقصائد،نثريةمقالاتوللصبان

نألهقدرولو،وعميقةواعيةورؤيةشعريونبوغموهبة

أدباءوأبرزأهممنواحذالكانالأدبىإنتاجهيواصل

العصر.

أحدالإنشاصناعةفيالأعشىصبح

المملوكي.العصرفيظهرتالتيالأدبيةالمؤلفات

وكتابةالإنشاءصناعةفيمعلوماتعلىويشتمل

منمعرفتهمنالإنشاءلكاتبلابدوما،الديوانيةالرسائل

هذهمادةوتتكون.وأدبيةوتاريخيةجغرافيةعلوم

هوومؤلفها.وخاتمةمقالاتوعشرخطةمنالموسوعة

هـ،82-ا)756المصريالقلقشنديعليبنأحمد

ام(.1355-418

عامبالقاهرةالإنشاءبديوانلحقلما،أنهمؤلفهايذكر

ومؤلفالإنشاءديوانرئيسمديحفيمقامةأنشأهـ،197

اللهفضلبنالدينبدرالقاضيالأبصار،مسالككتاب

وسماهاوقواعدهابالكتابةالتعريفعلىوبناها.العمري

"م!عليهأشارثمالبدرية،المناقيفيالدريةالكواكب

نأ،الارتيابعنعريةومشورته،بالصوابمقرونرأيه

وقواعدها،أصولهاعلىيشتملمبسوطبمصنفيتبعها

كالشرحليكونشواهدهاوذكررموزهابحلويتكفل

عليها?.

عددهابلغمختلفةمصادرعلىالقلقشندياعتمد

إلىواشار،خطبتهفياثنينمنهاذكركتائا،وثلاثينأربعة

نأإلىويشير.موسوعتهتضاعيففيالأخرىالكتب

ففرقة،مختلفةفرقاكانواالإنشاءصناعةفيالمؤلفين

وأخرىشواهدها،وذكرالصنعةأصولبيانفيأخذت

وطائفةمقاصدها،وبيانالمصطلحاتذكرإلىجنحت

ويتمسكمعانيهامنليقتبسالرسائلبتدويناهتمت

يجمعأنرأىوقدمنوالها.علىينسجأنأرادمنبأذيالها

قسمهاواحدةموسوعةفيالمتفرقةالموضوعاتهذهبين

وخاتمة.مقالاتوعشرمقدمةإلى

علىتشتمل.أبوابخمسةعلىالخطةوتحتوي

وذمكتابهابأفاضلوإشسادةبفضلهاوتنويهبالكتابةتعريف

الكتابةمعنىبينوالفرق،الكتابةلمدلولوذكر،لحمقاهم

بهامرالتيوالأطوار،الكاتبوصفاتالإنشاءومعنى

المؤلف.زمنإلىنشأتهمنذالإنشاءديوان

وماالإنشاء،صناعةتتطلبهماالأولىالمقالةفيويحدد

قوامهافالعلمية.وعمليةعلميةثقافةمنالكاتبإليهيحتاج

والقرآنوالبديعوالبيانوالمعانىوالصرفوالنحواللغة

،والأمثالوالأشعاروالرسائلوالخطبوالأحاديث

الخطفنإجادةفقوامهاالعمليةالثقافةأما.والأنساب

والأقلامالمدادأنواعومعرفة،بجمئأشكالهوالإحاطة

ذلك.إلىوماوالأوراق

منالإنشاءكاتبيحتاجهماالثانيةالمقالةوتتضمن

والجهاتالأرضوصففقد.وتاريخيةجغرافيةثقافة

عنالحديثإلىانتقلثموالبحار،الاممتواءوخطالأربع

وخص،الإسلامىالتاريخفىتسلسلهمحمسبالخلفاء

عنمستفيضبحديثوالحجازيةوالشاميةالمصريةالديار

والإدارية.والتاريخيةالجغرافيةالجوانبمختلف

الأسماءعنمعلوماتعلىالثالثةالمقالةوتحتوي

وأنواعالإداريةالوظائفوأصحابالألقابونظاموالكنى

منبهتختتموما،الرسائلبهتفتتحوما،والأقلامالورق

إليه.المكتوبباختلافتختلفأمور

منفيهايراعىوما،الكتابةفنالرابعةالمقالةوتتناول

مرتالتيللأطواروتتبع،ومصطلحاتوأساليبأصول

المؤلف.زمنإلىصتنيإبدالرسولعهدمنذالكتابةبها

والخلافةالولاياتبيانعلىالخامسةالمقالةوتشتمل

الخلفاءعنالصادرةالرسميةوالعهودوالبيعاتوالسلطنة

والأقلامالسيوفلأربابالصادرةوالأوامروالملوك

الإدارية.المماصبوأصحاب

الدينيةالوصاياعلىالسادسةالمقالةوتحتوي

إلىالقمريةالسنينوتحويل،والإطلاقاتوالمسامحات

الإلمامالكاتبيلزمأمورمنبذلكيتصلوما،الشمسية

بها.

الإقطاعاتأنواععنمعلوماتالسابعةالمقالةوتتضصن

كتابتها.وصورة

جمع-الأيمانعنحديثعلىالثامنةالمقالةوتشتمل

الشرعية.وأحكامهاوأنواعها-يمين

الصلحوعقودالأمانكتبعلىالتاسعةالمقالةوتحتوي

الامملوكمنونظرائهمالمسلمينملوكبينوالهدن

.المكاتباتهذهمنمعرفتهتلزموما،الأخرى

كالمقاماتالترسلفنونعنالعاشرةالمقالةوتتحدث

ورسائلالعلميةوالإجازاتوالمفاخراتالصيدورسائل

والهجاء.والتندرالسخرية

الصلةوثيقةموضوعاتعلىفتحتويالخاتمةأما

وأبراجه.الحمامومطاراتكالبريدالإنشاءبديوان

يأهـ.481فيموسوعتهكتابةمنالقلقشنديفرغ

مدحالتيمقامتهكتابةمنعاماعشرينعلىيزيدمابعد

سنواتسبعوقبل،المصريةبالديارالإنشاءديوانرئيسبها

هـ.821سنةوفاتهمن

عملياتدريئايكونأنبمؤلفهالقلقشنديأرادوقد

لصناعةالعمليةالأساليبعلىيتدربواحتىالكتابلناشئة

خرجالمؤلفولكن،الكتابةبدواوينالالتحاققبلالكتابة
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وأشملأعمقثقافىغرضإلىالمحدودالتدريبيغرضهعن

.فريدةأدبيةموسوعةمنهجعل

العربية،اللغةعلى،بنأحمد،القلقشنديأيضا:انظر

.الأدب،العربي

سميكةأوراقهانبتةماثمىعدىتزيدمجموعةالصير

وإفريقياومدغشقرالأوسطالشرقإلىموطنهايعود

مناخذاتمناطقفيالنباتاتتلكتزرعماوغالبا.الجنوبية

منالرغمعلىالزنبقفصيلةإلىالصبرينتمي.دافئ

الشكل.فيالكبيراختلافهما

سنتيمتراتبضعةبينالصبرنبتةارتفاعيتراوح

نباتاتمنالكثيرأوراقتصبحوقديزيد.أوأمتاروتسعة

أطرافذوات،الرأسحادة،الشكلرمحيةكبيرةالصبر

منعادةالأوراقوتنبثق.حادةبعقفاتتنتهيمسننة

تلكوسطومن.كبيرةوردةشكلعلى،مباشرةالأرض

منكثيفبعنقودلينتهيالمزهرالسويقينموالوردة

شكلذاتوهيالاحمرار.إلىالضاربةالصفراءالزهور

الصبربنبتةيسمىماأو-القرننبتةوتشبه.أنبوبي

الفصيلةإلىينتميانلاأنهماإلاشكلهافيالأمريكى

نفسها.

المعروف،باربادوسصبرنباتبزبىاعةالمزارعونيقوم

وفي،والجنوبيةالشماليةالأمريكتينفيأيضافيرا،باسم

المنزليةالنباتاتمنالنبتةوهذه.الأوروبيةالدولبعض

أصحابويقوم.مرةعصارةعلىأوراقهاوتحتوي.الشائعة

منخفضةحرارةدرجةفيالعصارةتلكبتسخينالمصانع

فيالمسحوقويستعمل.والبلاتينالمسحوقعلىللحصول

أنواعبعضفيغذائيكعنصريدخلكماكملينالأدوية

منشيئاويعصله،لونفلاالصبربلاتينأما.الغذائيةالمؤن

منكثيرفيويستعملالجلد،علىيوضععندماالبرودة

والشامبوالجلديةالمراهممثلالتجميلمستحضرات

أشعةمنالجلدلوقايةتستعملالتيوالمستحضرات

فيفعالالصبربلاتينبأنالبحثأثبتوقد.الشمس

الصقيع.وقرصاتالحروقمعالجة

الصبرأنواعولبعض

أليافذاتأوراقالإفريقية

الحبالصناعةفيتستخدم

والقمالقالصيدوشباك

لبعضهاأنكما.الخشن

نعومةأكثرأليافاالاخر

صناعةفىتستخدم

صناعةفيوأخرى،الأربطة

الباربادولرصبر.البنفسجيةالصبغة

والتشابهبالترتيبأكوامفيالبطاقاتاللاعبيكومالصبرلعبةفي

بالألوانتوضعأنيمكنكما(،الصورةمن)العلويالجزءفيكما

(.الصورةمنالسفلي)الحزءفيكماوالترتيبالمتناوبة

الورقلعباتمنلعدداسمالصبرلعبة.لعيةا!ير،

منعادةاللعباتهذهوتلعبواحد.شخصيلعبهاالتي

اللعباتهذهإحدىفي.بطاقة52منمكونةمجموعة

يكونبحيث،أفقيصففىبطاقاتسبعاللاعبيوزع

ثم.أسفلإلىالبطاقاتوبقيةأعلىإلىالأولىالبطاقةوجه

إلىوجههايكونبحيثالمجموعةمنأخرىبطاقةيضع

مقلوبةبطاقةوضعمع،الصففيالثانيةالبطاقةعلىأعلى

علىتكونحتىالتوزيعويستمر،الخمسالبطاقاتبقيةعلى

أعلى.إلىوجههابطاقةالسبعالمجموعاتمنمجموعةكل

علىلتكونالمفتوحةالبطاقاتمنواحدةتحريكيمكن

فيمنهاأقلكانتماإذاأيضامفتوحةأخرىبطاقة

تحريكويمكن.الثانيةللبطاقةمماثلبلونوكانتالدرجة

هذهمعالأولىالبطاقةعلىوضعهاتمالتيالبطاقات

تليها.التيالبطاقةإلىالبطاقة

صففيوتوضعقيمةالبطاقاتأقلالاسبطاقاتتعد

البطاقاتكلوضعهووالهدف.الرئيسيةالمجموعةفوق

منالمجموعاتأعلىفيمتدرجةتكونبحيثكومةفي

يأمنالعلياالبطاقةتحريكويمكن.الملكإلىالاس

التيالبطاقةعلىوضعهاالممكنمنكانإذامجموعة

فتحويمكن.نفسهالنسقفيواحدةبدرجةمنهاأقلتكون

فإذاأقل.كومةفيبطاقةأعلىتصبحالتيالمقلوبةالبطاقة

فيالملكيوضعأنيمكنالأقلالأكواممنكومةانتهت

معاتستخدملمالتيالبطاقاتكلوتفتع.الفارغالمكان

مجموعةعلىمفتوحةتوضعاوالكومةعلىوتوزع

مرةالبطاقاتكلاللاعبويستخدم.المبعدةالبطاقات

فقط.واحدة

وشاتيلاصبرامذبحة.مدبحةوشاتيلا،صبرا

سبتمبر61فيإسرائيلارتكبتهغالثسمصهيونياعتداء
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اللبنانى،الكتائبجيشبمعاونةالفلسطنيينضدام829

صبرابمخيمىاللبنانيةالأراضىمنتصفيتهمبهدف

كان.الغربيةبيروتحدودعلىيقعاناللذينوشاتيلا

الفدائيينبينالوطنيةالروحعلىالقضاءإسرائيلهدف

اللبنانيالجنوبفىالفلسطنيالوجودوتصفيةالفلسطنيين

روحوإضعافالفلسطنية،الشماليةللحدودالمتاخم

صبرامجزرةوقعتوقد.الفلسطينيينلدىالمقاومة

الإسرائيلية،للحكومةبيجنمناحيمرئاسةعهدفيوشاتيلا

المجزرةاستراتيجيةوضعااللذينحربيتهوزيروشارون

الكتائبيينذلكفىمستغلين،والتصفيةوالمداهمة

باشرواحيث،لبنانفيالفلسطينيللوجودالمعارضيين

الإسرائيليينمنكاملةوتهيئةوتخططبتمهيدالتنفيذ

.الكبيرةالمجزرةهذهأدبياتتقولحسبما

تاريخ.،لبنان،الإسرائيليةالمجازر:أيضانظرا

-4581هـ،ا143-0721)إسماعيل،صبري

ولد.حديثمصريشاعر.صبريإسماعيلام(.239

حيث،صغرهمنذتعليمهعلىحرصتالحالمتوسطةلأسرة

التجهيزيةبمدرستيثمالابتدائيةالمبتديانمدرسةفىدرس

أرسلمباشرةتخرجهوبعد،ام874سنةوتخرجوالإدارة

فيالليسانسدرجةعلىحصلحيثفرنسا،إلىبعثةفي

يحملوهومصرإلىذلكبعدعاد.ام878سنةالحقوق

وفى.الحكوميةالوظائفسلمفيالطريقلهسهلتشهادة

سنواتثلاثوبعد،للإسكندريةمحافظاعينام698سنة

،ام709سنةحتى)العدل(الحقانيةلوزارةوكيلانقل

ذلكبعدوتفرغ،طلبهعلىبناءالتقاعدإلىأحيلحيث

المنية.وافتهحتىالخاصةلشؤونه

رقيقاكانأنهعلىصبريدماسماعيلالعارفونيجمع

وقد،حولهمنبجميعطيبةعلاقةتربطهوديعادمثا

بيتهكانوقد.شعرهعلىالصفاتتلككلانعكست

عليهيعرضونالشعراءوكانوالشعراء،للأدباءملتقى

عرفحتى،وتوجيهاتهملاحظاتهمنمستفيدينإنتاجهم

الشعراء.لثيخبلقببينهم

يهتمولالنفسهيغنيشاعراصبريإسماعيلكان

بتواضعهاستطاعوقدعليها،غيرهينافسولابالألقاب

فياششعلتالتىالأدبيةالمعاركجميعمنيخرجأنورقته

والأدباءالنقادمنحولهمنكلعلىاحترامهفارضاعصره

سواء.حدعلىوالشعراء

مشاعرهيضمنهاقصيرةمقطوعاتصبريشعرأكثر

لغةمنلغتهوتقترب.والأخلاقوالدينوالسياسةالحبفي

الوقت-ذلكفي-المغنينجعلتميزةوهذه،اليوميةالحياة

فيغنونها.الغزليةمقطوعاتهعلىيقبلون

نود

الشعرية.ومقطوعاتهقصائدهيضممطوعديوانله

:يقولحيثالحسنلواءقصائدهأجملومن

الهوىأحزابالحسنيالواء

اللواءظلفيالفتنةأيقظوا

ثاراتهمالهوىفيفرقتهم

الأبرياءوصونيالأمرفاجمعي

الذيكالماءالحسنهذاإن

وشفاءريللأنفسفيه

وردهعنبعضنالاتذودي

الظماءبينواعدليبعفيدون

الأملبابيوصدأنفؤادهمخاطئاأخرىفيويقول

صبابة:يخفقالشاعرفؤادكانوإن،فيهلارجاءحب

بنافعةالذكرىفما،فؤاديأقصر

كانامارذفيولاشافعة

زمناشاطرتهالذيالفؤادسلا

الاناوحدكفاخفقالصبابةحمل

ضحىلثمسغئقتإذضركماكان

أحياناالعمثقضحايااذكرتلو

أهبتهاليوملهذاأخذتهلأ

أشجاناالأشواقتصبحأنقبلمن

مقتحماالعمرقضيتعليكلهفي

نيراناالهجرانوفىناراالوصلفى

تبقىألوانإنتاجفييستخدمكيميائيمركبا!غة

والنسيجالغزلصناعةوتستخدمالمواد.سطحعلىطويلا

تستخدمكما.والقمالقوالغزلالخيوطتلوينفيالصبغة

والجلدوالحبروالفراء،الأغذيةصناعةفىأيضاالصبغة

علىالمقالةهذهوستركز.والخشبوالبلاستيكوالورق

والنسيج.الغزلصباغة

منالخمسينياتنهايةحتىالصباغةموادكلكانت

الأجزاءمثلالطبيعيةالمصادرمنتصنععشرالتاسعالقرن

علماءأنتجثم.الحيواناتبعضمنأوالنباتاتمنالختلفة

أصباكاوالعشرينالتالعئكلشرالقرنينفىالكيمياء

بألوانهاالأصباغهذهوتحتفظ.صناعيةموادمنمستخرجة

الطيعيةالموادمنالمستخرجةالأصباغمنأفضلبشكل

الصناعةتعتمدالحاليالوقتوفيأقل.تكلفتهاأنكما

صناعية.موادمنالمستخرجةالأصباغعلىكبيرحدإلى

الأصباغتعملكيف

ويمتصأولأ.الصبغةتذابأنبعد،الصباغةعمليةتتم

التيالصبغةجزيئاتالصبغةحوصفىوضعهبعدالنسيج

.المطلوباللونالنسيجتعطي
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ناحيةمنبينهافيماالمصبوغةالمنسوجاتوتختلف

نأيمكن،حالكلوعلى.باللونالاحتفاظعلىقدرتها

يفقدولاما.حدإلىاللونثابتةالمنسوجاتكلتصبح

وعلى.العاديالاستخدامبعدلونهالثابتاللونذوالنسيج

لمإذاللغسيلومتحملاقوياالنسيجيكونالمثالسبيل

الغسيل.بعدبلونهاحتفظوإذا،الشمسضوءفييبهت

ألوانعلىوالعرقالكلورمادةمثلالموادبعضتؤثروقد

التيبالتغيراتالأصباغمنكبيرعدديتأثرولا،الأقمشة

المواد.هذهعنوالناجمةاللونعلىتطرأ

للونمثبتةهوادالصباغةمجالفيالعاملونويضيف

بعضفىاللونتثبيتبغرضالصبغةأحواضإلى

وتثبتهاالصبغةجزيئاتمعالموادهذهوتتحد.المنسوجات

علىللونالمثبتةالموادهذهوتشتمل.الأقمشةفيبقوة

مثلللذوبانالقابلةالمعادنبعضومركباتالتنيكحمض

والقصدير.والحديدوالنحاسوالكرومالألومنيوم

الأصباغأنواع

منالرئيسيةالأنواعتشتمل.الصناعيةالأصباغ

الأصباغ2-الحمضيةالأصباغا-:علىالصناعيةالأصباغ

الأصباغ4-الأساسيةالأصباغ3-.المتطورةأوالنيتروجينية

مسبقا.الممعدنةالاصباغ6-.المفتتةالأصباغ5-.المباشرة

أصباغ-9.الكبريتيةالأصباغ8-.التفاعليةالأصباغ7-

التخمير.

الملونةالمواداستخدامالأحيانبعضفىويتم

لتلوينوالنباتاتالحيواناتخلاياأوأنسجةمنالمستخرجة

فليسهناومن.تتحلللاالموادهذهولكن.والنسيجالغزل

ويستخدم.حقيقيةأصباغبمثابةحقاتعتبر!اأنالممكنمن

فيالألوانلتثبيتاللاصقةالموادالصناعةفيالعاملون

الأقمشة.

الحمضية،المحاليلفيتتحللالحمضيةالأصباغ

والحريرللنايلونبراقةألواناالأحماضهذهوتعطي

.والصوف

تفاعلمنتتكونالمتطورةأوالنيلروجينيةالأصباغ

صبغةالتفاعلهذاوينتجلهما،لونلاكيميائيتينمادتين

زهاءمنالكيميائيالتفاعلهذاويزيد.للأقمشةملونةقوية

الاكريليكمنالمصنوعةالأقمشةتحملقوةومنالألوان

للغسيل.والرايونوالنايلونوالقطن

وتمنح،القلويةالمحاليلفيتتحللالأساسيةالأصباغ

والصوفالأكريليكفىتستخدمممتازةألواناالأصباغهذه

الأقمشة.وسائر

الاعتماددونالأقمشةبتلوينتقومالمباشرةالأصباغ

الملحيستخدمولكن،للونالمثبتةالكيميائيةالموادعلى

هذهالصباغةفيالعاملونويستخدم.الألوانلتثبيت

والرايون.القطنمثلبعفالأقمشةصبغفىالأصباغ

عمييةوتتم،المياهفىقليلاتتحللالمفتتةالأصباغ

تفتتعلىيساعدمماعاليةحرارةدرجاتتحتالصباغة

وتقوم.الأقمشةفتمتصها،تتحلللاالتىالصبغةجزيئات

والنايلونالأكريليكبتلوينالمشتتةالأصباغهذه

لبوليستر.وا

النحاسمثلمعادنعلىتحتويمسبقاالممعدنةالأصباغ

هذهوتستخدم.اللونتثبيتمنبدورهاتزيدالتيوالكروم

والنايلونالأكريليكصباغةفيواسعنطاقعلىالأصباغ

.والصوف

تلتصققويةكيميائيةمادةتشكلالتفاعليةالأصباغ

.والصوفوالرايونوالنايلونالقطنمثلمعينةبأقمشة

الغسيل.وتتحمل،براقةألواناالأصباغهذهوتنتج

الماء.فيتتحلللاالتخميروأصباغالكبريتيةالأصباغ

الاقمشةوتعالج.القويالمحلولفيفقطتتفتتولكنها

وتعد.الأصباغلتثبيتبالأكسجينالأصباغبهذهالملونة

الاحتفاظعلىمقدرةالأصباغأكثرمنالكبريتيةالأصباغ

الأصباغالصباغةفىالعاملونويستخدم.اللونبثبات

والرايون.القطنصباغةفيالتخميروأصباغالكبريتية

الطيعيةالأصباغمعظمتستخرج.الطبيعيةالأصباغ

والزهوروالثمارالاشجار،قلفمثلالنباتاتأجزاءمن

الهندية-الفوةنباتويعطىوالبذور.النباتاتوأوراق

زاهية،حمراءأصباغا-وأوروباالممياقارتيفيينموالذي

واستطاعوالحرير.الكتانمثلعديدةأقمشةفيتستخدم

وهي-الزعفرانصبغةاستخراجالبلدانمنالعديدسكان

هذهواستخدموا،الزعفراننباتمن-اللونصفراءصبغة

.والصوفالحريرمثلالمنسوجاتبعضصباغةفىالصبغة

الغامقالأزرقاللونذاتالطيعيةالنيلةصبغةوتستخرج

صباغةفيوتستخدمالهند.فيتنموالتيالنيلةشجرةمن

وجمازالت،الأخرىالاقمشةوبعضوالصوفالقطن

صبغةوتعد.المتينالقطيالدنيمصئقمالقفيتستخدم

مازالتالتيالطيعيةالأصباغإحدىالبقمخشب

شجرةمنالصبغةهذهوتستخرج،الانحتىتستخدم

منوتستخرجوالهند.والمكسيكالوسطىأمريكافيتنمو

فىوتستخدم،اللونوبنيةسوداءأصباغالشجرةهذه

وتصنعوالحرير.والفراءالقطنمثلالأقمشةبعضصباغة

شجيراتمنالبرتقاليالبنىاللونذاتالجاءصبغة

الحناءوكانت،الأوسطوالشرقإفريقيابشمالموجودة

فيالحناءوتستخدمالجلود،تلوينفيمضىفيماتستخد!

الأصباغعنأماالشعر.صباغةفىالاحيانبعض

الصبغةتشملفهيالحيواناتبعضمنالمستخرجة



الصبغة2!ا

القرمزيةالصبغةوكانت.الصوريوالأرجوانالقرمزية

بالمكسيكتعيع!لسلحفاةالجافةالبقايامنتصنعالحمراء

نادرةصبغةفهوالصوريالأرجوانأما.الوسطىوأمريكا

الأبيضوبالبحرإيجهببحرالموجودالمحارمنتستخرج

المتوسط.

النسيجموادصباغة

تمتوإذا.عديدةمراحلعلىالمنسوجاتصباغةتتم

هذهفإنغزلإلىتحويلهاقبلالمنسوجاتخيوطصباغة

وأالغزلصباغةوعند.الخامالمادةعباغةتسمىالمرحلة

تحويلهابعدتصبغالخيوطفإنالغزلخيوطعحباغةعند

فيالخاموالمادةالغزلصباغةعمليةمعظموتتم.غزلإلى

ضخمة.أوعية

نأبعدالأصباغالمصنعونيستخدمالقطعةصباغةفى

بغرضالقطعةصباغةوتستخدم.قمالقإلىالغزليتحول

آلاتبعضوتقوم.الخيوطألوانثباتمرحلةإلىالتوصل

الصبغة.منمعينةحماماتعبرالقماشبجذبالصباغة

تضغطضغطعجلاتالأخرىالالاتبعضفيوتوجد

بقدرتهاالالاتبعضوتتسمالقماشعلىالصبغةبدورها

الدقيقة.فيالخيوطمنم09صباغةعلى

علىالتصميماتبعضبطعالصناعةفىالعاملونويقوم

مختلفةأجزاءعلىمختلفةألواناالآلةوتوزع،الأقمشةبعض

محفورةعجلاتأوالشاشاتطريقعنوذلك،القماشمن

وتشكل،الأقمشةعلىصبهاالمطلوبالتصميماتعليها

وتعرفمحددا،فنياشكلاأونمطاالقمالقمنالملونةالأجزاء

الحريرية.بالشاشةالطباعةباسمالألوانهذهطباعةعملية

الحريرية.بالشاشةالطباعةانظر:

والموادالأقمشةصباغةفيايإنسانبدأ.تاريخيةنبذة

استخدمكماعام..0005علىيربومامنذالأخرى

علىللألوانالمثبتةالكيميائيةالموادالصباغةفيالعاملون

السنين.آلافمدى

عامفىبيركنوليمالإنجليزيالكيمياءعالماكتشف

هذهوكانت.صناعيةصبغةأولالمحضةبالمصادفةام856

أنتجوقد.باهتأرجوانىلونذاتمو!يالمسماةالصبغة

شبهمادةاستخراجيحاولكانعندماالصبغةهذهبيركن

وتسمىالفحمقطرانصهبغةمنتجاتأحدمنقلوية

الأنيلين.

-191)4الأولىالعالميةالحربقبلتنتجألمانياوكانت

الحربأثناءالألمانوتوقف،العالمأصباغمعظمام(819

الوضعلهذاونتيجة،بالأصباغالأخرىالدولتزويدعن

بلدانفىالأصباغصناعة-سريعنحووعلى-تطورت

القرنمنالأربعينياتمنذالكيمياءعلماءواخترع.عديدة

كما،الصناعيةوالنسيجالغزلخيوطمنالعديدالعشرين

.الخيوطلهذهالملائمةالصناعيةالأصباغمنالآلافطوروا

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الفحمقطرانالمتماسكةالصباغةالبحيرة

الكاتشوألصبغةالزأهىالبمفسجي

اللونالباتيكىالطبعالمدبوغالجلد

الصبغةمثبتنبات،الهنديةالفوةالحماء

الحيلةفيميقياالبقمخشب

الزعفران

خشبية)صبغةالقرمزلاستخراجتستخدممادةالصيغة

المذيبلنوعطبقاالصبغاتوتسمى(،اللونقرمزية

الصبغة.إذابةفيالمستخدم

الرئيسيةالمذيباتوالكحولوالزيتالماءمنكليعد

الخشب،لصبغمذيبأفضلالكحولويعتبر،للصبغ

كماالخشبسطحفوقالقرمزارتفاعلايسببإنهحيث

مادةعنهوينتجالخشبفيخترقالزيتأماالماء.يفعل

تستخدمقدالورني!التىطبقاتيفسدولكنهلامعةصقل

فوقه.

نياستخدامهايكثرمادةالشمسدوارصبغة

حمضامامحلولكانإذامالتحديدالكيميائيةالأغراض

صورةفيالمادةهذهتحضيرويمكن)قلوي(.قاعدةأو

.اللونزرقاءقاعديةصورةفىأو،اللونحمراءحمضية

إلىالزرقاءالشمسدوارصبغةالحمضىالمحلولويحول

الشمسدوارصبغةعلىيؤثرلالكنهالأحمر،اللون

الشمسدوارصبغةيحولالقاعديوالمحلولالحمراء.

الشمسدوارصبغةعلىيؤثرولاالأزرقاللونإلىالحمراء

ولاحمضياليسالذيأي-المتعادلالمحلولأماالزرقاء.

الشص!.دوارصبغةنوعيمنأيلونيغيرفلا-قاعديا

الكحولأوالماءفىالشمسدوارصبغةإذابةويمكن

الشمسدوارصبغةولأنمحدد(.)محلولعلىللحصول

منأكثرلإضافةيحتاجلافالأمرالتركيز،عاليةلونيةمادة

يأإلىالمحددالشمسدوارمحلولمننقاطبضع

قاعديا.أمحمضياالمحلولهذاكانإذامالمعرفة،محلول

يأتحويلعندالمحددالشمصردوارمحلوليستخدمكما

يحول:المثالسبيلفعلي.متعادلمحلولإلىمحلول

اللونإلىالحمضيالمحلولالمحدد،الشمسدوارمحلول

محلولإلىالحمضيالمحلولهذاولتحويلالأحمر.

يصيروعندمافشيئا.شيئاالقلويةالمادةإضافةتتم،متعادل

المحددالشمسدوارمحلوللونيتحولمتعادلأ،المحلول

القاعدية،المادةمنالمزيدأضيففإذا.البنفسجياللونإلى
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دوارءحلولوتحول،قاعديمحلولإلىالمحلولتحول

.الأزرقاللونإلىالمحددالشمس

ماصورقإلىالشمسدوارصبغةإضافةويمكن

وأأزرقالورقهذاويكون(.الشمسدوار)ورقلصنع

قطرةتوضعوعندما.الشمسدوارصبغةلصورةتبعاأحمر

المحلولكانإذامااللونيحددالورقةعلىمحلولأيمن

متعادلأ.أوقاعدياأوحمضيا

تدعى!ائناتمنالشمسدوارصبغةوتستخرج

مضىفيماتستخدمكانتوقد.الأشنةانظر:.الأشنة

أيضافتخدمفهي،اليومأما،للمشروباتوملونا،صبغة

المجهر.تحتلفحصهاتسهيلاالعيناتلصبغ

ال!يميائي.التعادل؟القاعدة،الحمضأيضئا:انظر

(؟الدم)تنقيةالكبدالصفراء،انظر:الصفراء.الصيغة

.اليرقان

مدونةمادةأوأزرقخضاباللازورديلأالصيغة

مسحةلهيكوانماوعادة،اصطناعيةبوسائلالانيحضر

طريقعناللازورد!ةالصبغةوتحضرالأحمر.اللونمن

الصيني!الالصل!منمؤتلفةمجموعات)تسخين(تكليس

حتىالص!ديوموكبريتاتوالكربونالصوديوموكربونات

الصبغةطحنيتمكانالماضىوفيجافا.مسحوقاتكون

اللازورد.المسصقالنادرالمعدنيالخاممناللازوردية

يقدره،لا؟حىشفافاأزردتىلوناتعصالطريقةهذهوكانت

كاناللازورديةالصبغةمنالنوعهذاولكنكثيرا،الفنانون

جدا.غاليا

اللازورد.أيضا:انظر

بالخيطسبيهجسم،الكروموزومأيضايسمىالصيغي

خلالرؤيتهتمكن.الحيةالكائناتكلخلايافييوجد

يبدأأنوقبل.خليتينإلىالخليةانقسامعندفقطالمجهر

.العصوياتمنزوجامزدوجصبغيكليكون،الانقسام

واحدةعصصيةخليةتكونتالتيالجديدةالخلاياوتتلقى

مجموعةالجدبلةالخلايالدىيكونوحينئذزوج،كلمن

الخليةفيالموجودةتلكتماماتشابهالصبغياتمن

منمميز-عددالحيةالكائناتأنواعمننوعولكل.الأصلية

64ول!نسان.الجسمخلايامنخليةكلفىالصبغيات

.خلاياهمعظمفىزوجا()23صبغيا

النوويالح!سضمنعامةبصفةالصبغياتتتكون

يوجدويق)حمض.أ()د.نالأكسجينمنقوصالريبي

رمزيةمعلوماتهي.أ.د.نوالبروتيناتالخلايا(نوىفى

المميزةالصؤ،ت)نقلحيهومالكلا!لوروثةللصفات

توشكعندماوتكبيرهاصبغهاتمإذامرئيةتصبعالإنسانصبغيات

.الانقسامعلىعليهاتحتويالتىالخلية

منالكثيرعلىالصبغياتتحتوي(.النسلإلىالاباءمن

عنالتفاصيلمنلمزيد.المورثاتتسمى.أ.()د.نوحدات

الخية.نظر:ا.الصبغيات

.النوويالحمض؟علم،الوراثة:أيضاانظر

صنفنفسمنده(عظامالارخويحيوانالصيدد

المحيطةالبحارماعداالبحارمعظمفييوجدالحبار

بالقربأحياناويوجد،العميقةالمياهفىيعيش.بالأمريكتين

لهتقريبا.ام8،وسم8بينماطولهيتراوح.الشواطئمن

بريقلهااللونأرجوانيةوبقعخطوطذواللونبنيجسم

الصبيدوجسم.لونهيغيرماوكثيراالشص!،ضوءتحت

.أهدابذاتزعنفةبهتحيطالشكلبيضى

تحيططويلانومجسانقصيرةأذرعثمانيللصبيد

الممصاتمنصفوفأربعةوالمجسينالأذرعولهذه.بالفم

توجدجيوبإلىالمجسينسحبويمكن.الخشنةالصلبة

بالأشياء،ليلتصقأذرعهالصبيدويستخدم.العينينخلف

سرطانمثلحجماالأصغرالبحريةالحيواناتيقبضأو

.والأسماكالبحر

البحر.لسانتسمىداخليةقشرةكذلكللصبيد

طعامايقدم،اللونأبيضإسفنجيعريضالبحرولسان

يستخدمكما،بالكالسيومغنيلأنهوالببغاواتللكناري

.الأسنانمعجونصناعةفي

المسافةخارجأوداخلإلىالماءبدفعالصبيديتحرك

فىخرطومهالصبيدويستخدم.والجسمالبحرلسانبين

البحرلممرطاناتعنليكشفالرمليةالقيعانعلىالماءضخ

الصبيدفإنالأعداء،منوللحماية.الرملتحتالمدفونة

الماءتكسبحبريةمادةيصبأن-حركتهأثناء-يستطع

المسماةالبنيةالصبغةعلىالمادةهذهوتحتويداكنا.لونا

الصبيدمنيستخرجالذيالحبروكانالصبيد.صبغة

القديمة.الأزمنةفيواسعنطاقعلىيستعمل

نوح،بنسامبنضحاراسمتحملعمانيةمدينةصحار

كانتبها.عاشتالتيالبائدةالعربمنصحاروقبيلته



صحار44

إليهماحملعندما،الجلنديابنيوجيفرعبادحكممقر

معهماوأسلموأسلماع!يط،الرسولرسالةالعاصبنعمرو

.العمانيون

فكانت،الإسلاميالعهدفىذروتهاالمدينةبلغت

منها.أكبرمدينةالعرببحرعلىوليس،عمانحاضرة

عمانمدنوأعظم،الشرقوخزانةالصينممروكانت

مالأ.وأكثرهاعمرانا

مواجهةوفىعمانخليجعلىامتدادهاوبحكم

البلوشيةالجماعاتسكانهابينكترت،الإيرانيالساحل

المستعملة.اللهجاتعلىأثرهتركمما،والفارسية

الباطنةإقليمسكانخم!نحوصحارولايةتستقطب

لتعدادوفقانسمة5643677سكانهعدديبلغالذي

الإقليم،فيالأولىالمركزيةالمدينةفصحارولذلكبمام399

مزارعتتوجها،خصبةالزراعيةأرضها.قرية19وتتبعها

مساحةعلىام729عامتأسستالتي،العمانيةالشمس

العلفلإنتاجسنويانصفهايزرعهكتار،008

الزراعةمنالإكثارجانبإلى،والفاكهةوالخضراوات

والملستين،الفريزيانأبقارمنرأس008ترلىكما.المحمية

سنويا.لبنلترمليون2و،حليبلترملايين5لإنتاج

النحاسفيهايصنعكان،قديمصناعيمركزصحار

الأصيلمناجممنيستخرجيزالولا.السنينآلافمنذ

مصنعاللتعدينعمانشركةلهوأقامتوالبيضا.والعرجا

بدرجةالخالصالنحاسمنسنوياطن000.02طاقته

شماليمجيسميناءلتصديرهأقيمكما%.8.99نقاوة

صحار.مدينة

أخيراافتتحت،التصنيعلامركزيةلسياسةوتنفيذا

والتجارة،البلاستيكلأعمالصناعيةمنطقةبصحار

الصناعاتعنفضلاايإقليم،هذالخدمةوالجلودوالأدوية

شمالللخدمةبهاكبيرميناءإلحاقتقرركما.اليدوية

به.التجاريالنشاطوزيادةالسلطة

وجودفيالمتمثلالكبير،السياحينشاطهاوللمدينة

والفندقوالكورنيشصحاروقلعة،عامةحدائق

وجودمعوحولهاالمساكنبينالمنتشرةوالمزروعات

النقلخدماتومنالمرصوفةالطرقمنجيدةشبكة

الخدماتوتوافرالرياضىالمجمعإلىبالإضافةهذا،البري

وهاتف.وكهرباءماءمنالعامةوالمرافقوالمستشفيات

واللحمالسمكوألمموافالمصارفللمواطنينتوافركما

يجري.الحديثةالحياةأسمبابلكلالمهيئةوالمتاجر

وتشييدبحريميناءلانشاءام(799)نهايةالتخطيط

وقدالمدينةفيمدنىومطارالثقيلةالصناعاتمنعدد

عامبهاوالعشرينالثالثالوطنىالعيداحتفالاتأقيمت

.ام399

وبجانبه،الوالىمكتبالصورةفيويظهر،عحالىسلطنةفيصحارمدية
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الرياضمدينةفيالسعوديةالأنباءوكالةمبنى

الصحافة

للمواطنينتنقلالتي،المهنأهمإحدىالصحا!

والعالموأءتهم،مجتمعهممحيطفيتجريالتيالأحداث

الشؤون-خولالاراء،تكوينفيالناستساعدكما.أجمع

والتلفاز.والإذاعة،والمجلاتالصحفخلالمن،الجارية

الوسائلأوبالصحافةالمذكورةالاتصالوسائلإلىويشار

مختلففيالصحفيونيجتمعيومكلوفي.الإخبارية

الوقائعآلافعنالمقالاتويحررون،العالمأنحاء

الوقائعتغطية،الصحفيونالمراسلونويتولى.الإخبارية

،بالخارجنالمراسلمومنهم،غيرهميغطيببنما،المحلية

والدولية.القوميةالأخبار

والمجعءلميه،يكتبرقيقسطحكلهي.الصحيفة

الكريماغرآنافيوردوقد،وصحفوصحفصحائف

وموسى!إبراهإجمصحف*الأولىالصحفلفيهذا)إن

وضمهاالميمبكسر-والمصحف.ا!18،:الألحا

قال،دفتينبينالمكتوبةللصحفالجامعهو-وفتحها

جعلأي،أصحفلأنهمصحفاسمىإنما:اللغويون

منالنسخة1علىالتسميةغلبتوقد،للصحفجامعا

إضمامةهىالجريدةأوإذنوالصحيفة.الكريمالقران

مواعيدفيتصدرمنهامجموعةأوالصفحاتمن

فىوثقافيةخبريةمادةطياتهافىوتحملمنتظمة

والفنونوالثقافةوالعلموالاقتصادوالاجتماعالسياسة

صحفيايسمىالمهنةبهذهيعملوالذي،والرياضة

وصحافيا.

والتعليقالأخبارلتقديممخصصةنشرةوالصحيفة

الأحداثلمتابعة،ممتازةوسيلةالصحفوتعدعليها.

.العامالرأيتشكيلفىمهمادوراتؤديكما،الجارية

الإذاعةمثلالرئيسيةالإخباريةالوسائلعلىالصحفوتمتاز

أكبر.وبتفاصيلالأنباءمنمزيداتغطىبأنها،والتلفزة

فليست،والتقدمالحضارةأعمالمنعملوالصحيفة

عنأبواببهابلوالأحداثالأخبارنقلفقطمهمتها

أشكالها،بكافةالتجاريةوالأبوابوالتسليةوالرياضةالفن

يزدادلذلك،إنسانكلحاجةتلبيأنعلىتحرصوهى

وقتأيفيعليهاالناسويقبل،يومبعديومابهاالاهتمام

ليل.أونهارمن
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الصحافةميادين

هى:للصحافةرئيسيةميادينخمسةهناك

منأكثرتفصيليةإخباريةأحداثاوتغطى.الصحف

منافسةتستطيعلاولكن،الإخباريةالوسائلمنغيرها

ولعل.بأولأولأالأنباءنقلسرعةفىوالتلفازالإذاعة

فيتكمنوالتلفاز،الإذاعةعلىللصحفالكبرىالميزة

تتيحوبينما.الإخباريةالأحداثتقديمفيالتعمقإمكان

والتأنى،الحريةبمطلقالأنباء،ا!شيعابللقراءالصحف

فىيتحكمواأنالأنباءلإذاعةللمستمعينلايمكنفإنه

الموضوعاتعنالأخباروتأتيإذاعتها.وقتأوسرعة

بينتتنوع،مختلفةوعالميةمحليةمصادرمنالمتعددة

،والمحررونالمراسلونبهايقوم،شمخصيةاتصالات

مختلفعبرالصحيفةتتلقاهاوتقارير،عاجلةوبرقيات

الحديثة.التقنيةوسائل

والمجلاتالكبرىللصحفالأنباء.وىلات

الوطنية،والتلفازالإذاعةوشبكات،الوطنيةالإخبارية

داخل،الكبرىالمدنفىيتمركزونصحفيونمراسلون

كليااعتمادافتعتمد،الصحافةباقيأماوخارجها.البلاد

الوطنيةبالأخباريتعلقفيماالأنباء،وكالاتعلى

مؤسسات:الأخرىالأنباءوكالاتوتشمل.والدولية

التيوالصور،المقالاتبيعومؤسساتالأخباربيع

أعمدةمثل،موضوعاتتبيعتجاريةمنظماتتديرها

.الرأيوأعمدةالهزليةوالمسلسلاتوالإرشادالنصح

فيبرسفرانسأجانس:العالميةالأنباءوكالاتومن

،باليابانوكيودو،بالصين)شينخوا(وزينهوا،فرنسا

برسوأسوشييتدرومميا،فىوتاسببريطانيا،ورويتر

مصربجمهوريةالأوسطوالشرق،المتحدةبالولايات

وسونا،السعوديةالعربيةبالمملكةوواس،العربية

.السودانبجمهورية

منغيرهامنأكثرتفصيليةإخباريةأحداثاتغصالعريةالصحف

الإخبارية.الوسائل

منالناستمكنحيث،كالصحفوهى.المجلات

تناسبهم،التيوبالسرعةالأوقاتفىالأخبارمتابعة

الصحفيةالمادةفإنعاموبوجه.تهمهمالتيالأنباءواختيار

تنشرالتىتلكتفوق،الدوريةالإخباريةللمجلات

وتحللالأسبوعيةالإخباريةالمجلاتوتلخص.بالصحف

وتحوي.السابقللأسبوعوالدوليةالوطنيةالأحداثأهم

التجاريةوالأعمالالفنفىالتطوراتعنمقالاتأيضأ

وغيرها.والعلوموالتعليم

الأحداثتنقلالتىالإخباريةالوسائلأولى.الإذاعة

برنامجأييقطعأنللمذيعيمكنحيثبموالعالميةالمحلية

علىالناسملايينويعتمد.وصولهبمجردماخبرلإذاعة

الجويةوالشنبؤات،المنتظمةالأخبارلنشراتبالنسبة،الإذاعة

وغيرها.

سكانمنلكثيرللأخبارالرئيسيالمصدريعدالتلفاز.

الإخباريةللأحداثعيانشاهدالجمهوريجعلفهوبمالعالم

النقلأوالمسجلةالشرائطأوالمصورةبالأفلام،اليومية

المباشر.

العربيةالصحافة

الأوسطالشرقبلادأنرغم.العربيةالصحافةنشأة

تعرفلمشعوبهاأنإلا،الأزمانقديممنالكتابةعرفت

لدىكانتفقدالأخبار،لنقلأسلوبابوصفهاالصحافة

والمندوبينالرسلكإرسالالمباشرةوسائلهاالشعوبهذه

إعلاموسائلهيالرسائلوكتابةالشعروكان.والمنادين

عكاظأسواقفيالمباشراللقاءكانكما،العرييةالجزيرة

فيوالاتصالالتواصلبتحقيقكفيلأوغيرهماوالمربد

الحضارية.الظروفحدود

الحملةقدوممعإلاالصحافةالعربيالعالميعرفولم

وكان.ام897هـ،ا213عاممصرعلىالفرنسية

طباعةآلات-حملماضمن-معهحملقدنابليون

التيوالسرعةالوقتفيالأخبار!تابحةمنالناستمكنالمجلات

تناسبه!ا.
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طبعوبها،ويونانيةوفرنسيةعربيةبحروفمجهزة

وأأوامرهمتضمنةالناسعلىيوزعهاكانالتىالمنشورات

القاهرةفيالحملةأصدرتوقد،الثائرينلتهدئةبياناته

ديكادولاديجيبتلوكورييههماالفرنسيةباللغةجريدتين

بدأالتىاليوميةالحوادثصحيفةهناكوكانتإيجبسيان

الحملةإبانالقاهرةفيام997اهـ،412عامصدورها

إسماعيلتحريرهايرأسوكان،بونابرتنابليونوبموافقة

التىالفرنسيةالمطعةنفسفيوطبعت،الخشابسعد

وتوقفت.مرساقيوسفيوحناالعالمالمستعربأدارها

أهـ،216عامالحملةرحيلمعاليوميةالحوادث

جريدةأولهىالجريدةهذهاعتباريمكنوبهذا،ام108

هـ،ا442عامإلاجريدةأيةبعدهاتظهرولم،عربية

نأبعدالمصريةالوقمائععليمحمدأصدرعندماام،828

يشرفوكان.اماهـ،238822عامبولاقمطعةأنشأ

منعودتهلدىالطهطاويرفاعةصدورهاعندعليها

محمدثم،الشدياقفارسأحمدبعدهوتولاها،باريس

.واخرونعبده

فىإفريقياشمالىفيعربيةجريدةأولظهوروكان

وذلكالمبشروهيم1847سبتمبرشهراهـ،264عام

الجزائر.فيالفرنسيةالحكومةمنبأمر

العربياالعالمخارجتصدرعربيةجريدةأولوكانت

عامحسوناللهرزقأصدرهاالتيالأحوالمرآةجريدة

حديقةظهرتوبعدهاإسطبول،فىام854هـ،ا272

عامالخوريخليلبيروتفىأسسهاجريدةوهىالأخبار

حسبجورناليسميهاوكانام858اهـ،275

صدرتام086هـ،ا277عاموفي.الفرنسيةالتسمية

وسماهاالقسططنيةفىالشدياقفارسلأحمدالجوائب

جريدةالعامنفسفىالدحداحرشيدوأصدر.جريدة

فىالأهرامظهرتثم،صحيفةوسماهاباريسبرجيس

تقلا.وبشارةلسليمام875اهـ،292عامالإسكندرية

عامالقاهرةإلىانتقلتقدوكانتتصدر،ومازالت

.ام898اهـ،316

الدينجمالأصدرأم884اهـ،203مارسوفي

الوتقى،العروةجريدةعبدهمحمدوالشيخالأفغانى

وتدعو،الاحتلالأشكالوكافةالإنجليزتهاجموكانت

منللتخلصالوحيدالسبيلبوصفهاإسلاميةنهضةإلى

فىتصدركانتأنهارغم-الإنجليزفحاربها،الأجنبى

بعدنفسهاالسنةمنأكتوبرشهرفيتوقفتحتى-باريس

عددا.18منهاصدرأن

الصحفوأسماءالصحافةتاريخ

منأولحيفا(فىفرنسا)قنصلغلياردوهنريكان

،القاهرةفىدولتهترجمانكانحين،العربيةللصحافةأرخ

.الموضوعهذاحولبالفرنسيةتقريراام884عاموكتب

مجلتهمنالأولالعددفيفكتبزيدانجرجيبعدهوجاء

صفحاتثمانيمنمقالأام298اهـ،031عامالهلال

صحيفة471فيهعدد.العالمفيالعربيةالجرائدبعنوان

التاريخ.ذلكحتى

الصحفتوزيعنقاط

والمجلات
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،مبتكرةعربيةبينالعربيةالصحفأسماءتنوعتوقد

وأخرىالأفكار،نزهةبمالأحوالمرآةالأخباربمحديقة:مثل

والزمانالوقتحولالغربيةالتسمياتنمطعنمأخوذة

الأربعوالجهاتوالجبالوالبحاروالمدنالدولوأسماء

الدلالةأسماءوسائروالاثاروالطيعةوالكواكبوالقارات

دونتفردواالعربولكن.الساميةوالفضائلوالأماكن

مؤسسيها:أسماءصحفهمعلىفأطلقوا،الأممنسواهم

وأالفيحاء،ال!ثهباء،:البلدانصفاتأوالشدياقسركيس

علىأبقىمنومنهم،لواسأبوالأعمعي،:العربمشاهير

.التلغرافبمالإكسبريسلذيوعهاالأجنبيةالتسميات

القرنمنالستينياتفي.العربيةالصحافةانتشار

التوسعفيالعربيةالصحفبدأتالميلاديعشرالتاسع

المراسلونأصدرام185هـ،ا682عامففىوالانتشار.

مجموعبعنوانسنويةمجلةأولبيروتفيالأمريكيون

الجمعيةأصدرتام852هـ،ا926عامونىالفوائد.

فىوشاركاسمها،تحملشهريةمجلةبيروتفيالسورية

معالبستانىبطرسوالمعلماليازجىناصيفالشيختحريرها

هـ،ا272وعام.دايكفانكورنيليوسالمستشرق

أولالاستانةفيالحلبىحسوناللهرزقأصدرام855

ما858أهـ،275وعام.الأحوالمرآة:ألممبوعيةجريدة

لخليلالأخبارحديقة:بالعربيةيوميةجريدةأولصدرت

أصدرام(086هـ،ا)278وعام.بيروتفىالخوري

فيالجوائب:سياسيةجريدةأولالشديا!تىفارسأحمد

نة.الاستا

علىالعربيةالمجلاتوالصحفصدوريقتصرولم

عامففي؟العثمانيةالدولةتسمىكانتمامدن

كارليتيمنصورالمستعربأصدرأم858اهـ،275

استدعاهثمسنة،لمدة)فرنسا(مارسيليافىعطاردجريدة

الرائدلماصداروكلفهتونسإلىباشاالصادقمحمدالباي

رشيدالكونتأصدركذلكفرنساوفى.التونسي

عامشهريةنصفجريدةلاريسبرجيسالدحداح

لويسالدكتورأصدرلندنوفي.ام858أهـ،275

وفي.أم877اهـ،492عامالنحلةمجلةصابونجي

عامفةالح!جريدةالمويلحىإبراهيمأصدرإيطاليا

.ام987اهـ،692

الجنة،فكانتالعصريبالمعنىيوميةجريدةأولأما

،ام087اهـ،287عامبيروتفىالبستانيسليمأنشأها

عامالجنينةأسسثم،والجمعةالثلاثاءيومىوأصدرها

والأربعاءالاثنينأياموأصدرهاام871هـ،ا288

والسبت.والخميس

المقتطف.فكانتعلميةشمهريةمجلةأولوأما

عامنمروفارسصروفيعقوببيروتفىأصدرها

ام878اهـ،592عاموفيام.876اهـ،392

عامتولاهاثمالطبيب:بالعربيةطبيةمجلةأولصدرت

معبالتعاوناليازجيإبراهيمالشيخام884هـ،ا203

تعابيرالعربيةعلىفأدخلت،سعادةوخليلزلزلبشارة

.جديدةطبية

علىكبرىمكانةلمصرباتتالسويسقناةافتتاحبعد

إليهاوانتقلت،جديدةصحففيهافازدهرتصعيد؟غير

خارجها.تصدركانتصحف

الإسكندريةفيأصدرهاالتي،الأهراممثلا:تلكمن

انتقلتثمام،875هـ،ا292عامتقلاوبشارةسليم

المقطم،أيضاومنها.ام898اهـ،631عامالقاهرةإلى

صروفيعقوبأصدرهاالتيالسياسيةاليوميةالجريدة

،ام888هـ،ا603عاممكاريوسوشاهيننمروفارس

ومصرام(،988هـ،ا03)7يوسفعلىللشيخوالمؤيد

والشفاءام(بم987اهـ،)692إسحاقلأديبالفتاة

لجرجيوالهلالام(بم886اهـ،)303الشميللشبلى

ام(.298هـ،أ031)زيدان

فيمتفاوتةفتراتخلالتباعاتنتشرالصحافةراحت

ونشراتومجلاتصحفبين،العربيةالدولمختلف

ام(،087اهـ،)287الغربطرابلسمنها.دورية

ام("878اهـ،)592العابدعزتلأحمددمشق

لسانام(،709هـ،)1325الجزائرفيإفريقياكوكب

تونسفيالإسلامام(،709هـ،ا)325المغرب

عراقيةلممياسيةصحيفةوأولام(،809هـ،ا)326

السودانفىالخرطومام(؟)809بغدادكانت

المكرمةمكةفيالمعريام(؟909اهـ،)327

الرشيدالعزيزلعبدالكويتام(؟029هـ،ا)338

ام(.)289

العربيالوطنخارجالعربيةالصحافةبدايات

وأوروباالعربيةالدولمنالعربيةالصحافةخرجت

صحفالأمريكتينفيفصدرت،المحيطوراءماإلى

ويوسفلنجيبأمريكاكوكبأبرزها:،عديدةعربية

مكرزللنعومالهدىام(؟298اهـ،03)9عربيلى

تصدرتزاللاالأخيرةوهذهام(.898هـ،ا31)6

العالمفيعربيةصحيفةأقدمبذلكفتكون،اليومحتى

هيالأهرامأنكما،العربيالعالمخارجتصدرتزاللا

العربى،العالمفيتصدرتزاللاعربيةصحيفةأقدم

وأمريكا.أوروبافىوتصدر

!اضللسعيدالمكسيكصدىصدرتالمكسيكفي

أيوبليوسفلبنانوأرزام(؟809اهـ،326)عقل

العربويقظةام(؟619هـ،ا)335البرازيلفىالحتى
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ام(،919هـ،ا)337الأرجنتينفىصوايالجورج

ام(.029هـ،ا)338تشيليفيوالوطن

والثانية،الأولىالعالميتينالحربينبىينمافترةوفي

الفرنسيالانتدابينمنتباعاتستقلالعربيةالدولأخذت

عهدافعرفتعليها،مفروضينكانااللذينوالإنجليزي

عد.يحصيهلابماالصحفمعهوازدهرتجديدا

اليومالعربيةالصحافة

الصحافةتنامتالمحشرينالقرنمنالثافيالنصفء

العالمفيكماالعربيالعالمفيمتصاعدبشكلالعربية

شاناالعشرينالقرنمنالتسعينياتفىبلغتحتىكله،

العالمية.الصحافةلدىمستوىأريخعيضاهيجدامتطورا

والمسموعة)المقروءةاليومالعربيةالصحافةهيوها

التكنولوجى،التطورمنمستوىبأرقىتتمتع(والمرئية

والعالمية،والإقليميةالمحليةالمصادرمنالأخبارفتتلقى

الصناعية.والأقماروالتلكسبالفاكس

فيوالحياةالأوسطالشرقمثلبعضها،بلغوقد

مكانهافيتصدرباتتأنها،القاهرةفيوالأهرام،لندن

عدةإلىاليوميالعددأفلامالصناعيةبالأقماروترسل

فيالعرلي،القار!وتبلغفيهافتصدر،عالميةومدنعواصم

كبرياتبذلكمضاهية،نفسهاليومفيالعالممنمكانأي

باللغةتصدرعربيةصحفاهناكأنكما.العالميةالصحف

الاطلاعمنالأجنبىللقارئتمكيناوالفرنسيةالإنجليزية

وإنجازاتوفنونأخبارعنفضلاالحربيةالنظروجهةعلى

العربية.الشعوب

الصحف!!ثإضافة.المتخصصةالعربيةالصحف

نأبعدمتخصصةصحفصدرتفقد،الشاملةالعربية

رياضيةصحففهناك،المجلاتعلىقاصراالتخصصكان

الإسلامبأكأبارتعنىإسلاميةوصحف،وزراعيةوأدبية

عامرةورحلةطويلتاريخالأخيرةولهذه،والمسلمين

ومازالتالوثقىبالعروةبدأت.والجادةالمؤثرةبالأحداث

.المسلمونجريدةفيمتمثلة

عالميحفل.العربيالعالمفيالصحافةرواد

منوتضحياتهمالصحفيينمنالمئاتلماسهامالصحافة

محدودةإمكاناتظلفى،بلادهمأجلومنالمهنةأجل

درجةإلىتصلمواقفمنهمولكثير.الأحوالأغلبفي

وعملوصبروعنتعناءمنيلاقونهمابسبب،البطولة

الحكاميدوعلىتارةالمستعمريدعلىوقهرمتواصل

وأصحابالصحافةروادومن.أخرىتاراتالظالمين

وأديب،الطهطاويورفاعة،الشدياففارسأحمد:الأقلام

ورشيدالسعود،أبواللهوعبد،الخوريوخليل،إسحادتى

البستاني،وبطرلي!،المويلحيومحمدوإبراهيم،الدحداح

الدينوجمال،النديماللهوعبد،جلالعثمانومحمد

لطفيوأحمد،مطرانوخليل،عبدهومحمد،الأفغاني

وحمدالأنصاريوعبدالقدوسنصيفومحمدالسيد،

أمين،وعليومصطفىخميسبنوعبداللهالجاسر

أبوزكيوأحمد،موسىوسلامة،صروفويعقوب

القادروعبد،الرافعىوأمين،الزياتحسنوأحمد،شادي

وكثير)روزاليوسف(اليوسفوفاطمة،والتابعي،حمزة

الروادهؤلاءولأكثرعد.يحصيهميكادلامماغيرهم

الموسوعة.هذهفيمستقلةترجمات

السعوديةالعربيةالمملكةفيالصحافة

بعدةالسعوديةالعربيةالمملكةفيالصحافةمرت

هـ،ا-336ا)326العثمانيالعهدمنامتدت،مراحل

-ا)336الهاشميالعهدثم1791(،ا-809

)منذالسعوديالعهدثمام(.29-4ا169اهـ،434

العهدفيالصحافةتطورتوقد(.ام429هـ،ا434

إلى،الاندماجمرحلةإلىالفرديةالصحفمنالسعودي

الصحفية.المؤسساتمرحلة

والمجلاتالصحفبعضعنموجزعرضيليوفيما

الحقب.تلكخلالصدرتالتي

-ا809هـ،ا-336ا)326العثمانيالعهد

حجاز:هيصحف6حواليخلالهصدرتام(.179

الحقيقةشمس؟المكرمةمكةفيام(809اهـ،)326

الإصلاخ؟المكرمةمكةفيام(909هـ،ا)327

المنورةالمدينةجدةبمفىام(909هـ،ا)327الحجازي

الرقيب،المنورةالمدينةفىام(909هـ،ا)327

الحجازصفاء،المنورةالمدينةفيام(09!اهـ،)327

.جدةفىام(909اهـ،)327

مطعةسوىالوقتذلكفىمطابعهناكتكنلم

كانتوالتي،ام882هـ،ا992عامأسستالتيالولاية

فىأس!ستكما؟الحقيقةوشمسحجازصحيفةتطبع

والتي،ام909هـ،ا327عامايلإصلاحمطعةجدة

.الحجازيالإصلاحتطعكانت

-ا!71هـ،ا34-14)336الهاشميالعهد

الصحافةكانتالأشرافحكومةقامتعندماام(.429

ولكن.العثمانيالعهدفيالجمهورإلىطريقهاشقتقد

أولفيكانتوإن-العهدذلكفيصدرتالتىالصحافة

لاغلبهايكتبلم-وطباعةوإخراجاوإدارةتحريراأطوارها

البلاد.فيللصحافةالأولىالنواةكانتولكنها،النجاح

القبلة:هيصحفأربعالهاشميالعهدفيصدرت

الصحيفةوهي،المكرمةمكةفيام(169اهـ،)335

اهـ،)338الزراعيةجرولمجلةبمللحكومةالرسمية
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3!صع-*لا--:--ءحهءع-!كأ!--؟!?-بر

حر!ك!ء-!ء-ض-!ؤ-ء--ى-3ع؟ص!ى

العرليةبالمملكةالرياصمدينةفىالحديثةالمحفيةالمامةمؤسسةمطابع

هـ،ا)338الفلاحجريدة؟المكرمةبمكةأم(029

.جدةنىام(29)4الحجازبريدبمالمكرمةبمكةام(029

تطورت.م(4291هـ،ا443)منذالسعوديالعهد

ونما.وانتشارهالتعليمبتطورالسعوديالعهدفيالصحافة

الثقافةبنموالشعبأفرادبينوالأدبيالصحفىالوعي

وتبارى،الكبرىالمدنفىالمطابعوتأسست.التعليموانتشار

.والمجلاتالصحفإصدارفيالشعبأفراد

مرحلةلكل،مراحلبثلاثالسعوديةالصحافةمرت

وهىوازدهارها.وتطورهاالصحافةتقدمفيشأنمنها

والمؤسسات،الصحفهـادماجالافراد،صحافة

الصحفية.

-أ329هـ،ا-937ا135)الأفراد.صحافه

والقدرةالكفايةنفسهفيآنسمنكلكانام(.959

نظامبتطيقوالتزم،مجلةأوصحيفةإصدارعلى

تمنحه،ذلكالحكومةمنوطلبوالمطابعالمطبوعات

فكثرت.المطلوبةالمجلةأوالصحيفةإصدارامتيازالحكومة

محدودةلمحامكاناتتصدروصارتوالمجلاتالصحف

.بانتظامالصدوريستطعلاوبعضها

الصحفمن.الصحفدمجقبلصدرتصحف

دمجقبلالسعوديالعهدفيصدرتالتيالأولى

مكةفىأم(249أهـ،)344القرىأم،الصحف

ية.لسعودا

الحجازلبريدامتداداام()329الحجازصوت،المكرمة

فىام(369هـ،ا)355الملنورةالمدينةبمالمكرمةمكةفي

بمالرياضفىام(539هـ،ا)373اليمامة،المنورةالمدينة

حراء؟الدمامفيام(549أهـ،)374الظهرانأخبار

الأضواء،المكرمةمكةفىأم(619أهـ،)381

هـ،ا)378عرفاتجدة،فىام(579هـ،ا)377

فىام(589اهـ،)378الندوةجدة،فيام(589

بمبريدةفىام(959هـ،ا)937القصيم،المكرمةمكة

الطائف.فيأم(959اهـ،)!37عكاظ

مجلاتاليوميةالصحفجانبإلىولدت.المجلات

والقراءللباحثينالطريقلتنيرالثقافاتمختلففي

المجلاتمنالعديدصدرفقد،والمعارفللعلومالمتعطشين

والنشرالبمشمعبةعن،الإصلاحمنها:الحقبةتلكفي

بالمدينةوالمنهلبمالمكرمةبمكةللمعارفالعامةبالمديرية

الحجومجلة،المكرمةبمكةالإسلاميوالنداء،المنورة

،بجدةوالصناعيةالتجاريةالغرفةومجلة،المكرمةبمكة

الرياصومجلة،بالظهرانأرامكوعنالزيتوقافلة

وزارةومجلةبمالإعلاموزارةمنالإذاعةومجلة،بجدة

بمالعامةالإدارةمعهدعنالعامةوالادارة،الزراعة

بمعهدالأدبىالناديعنوهجرالخبر،بمدينةوالإشعاع

بالأحساء؟المبرزبمدينةالعربيوالخليج،العلميالأحساء
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ومجلة؟بالرياضسعودالملكجامعةعنالجامعةومجلة

مكةمن،السعوديالعرليللطفلموجهةوهي،الروضة

والصناعةالتجارةومجلة.المكرمةبمكةوقريش،المكرمة

فيالرائدومجلة،بالرياضالجزيرةومجلةبمالمكرمةبمكة

الإسلاموراية،بالرياضالمعارفوزارةعنوالمعرفة،جدة

عنالدظءومارد،المكرمةبمكةوالرلاض!،بالرياض

عنالأمنوحماةبمبالدمامالحديديةالسككمصلحة

الحربيةعبدالعزيزالملككليةومجلة،الداخليةوزارة

والصناعيةالتجاريةالغرفةعنالرياصوتجارة،بالرياض

،البترولوزارةعنوالمعادنالبترولوأخبار،بالرياض

الندوةومجلةبمالماليةوزارةعنوالاقتصادالمماليةومجلة

،بالرياضالسعوديالعربىالجيشومجلة؟المكرمةبمكة

كلية،مجلة،المكرمةبمكةالإسلاميالعالمرابطةومجلة

اليمامةدارعنالعربومجلة،المكرمةبمكةالتربية

الجناحومجلةبمبالرياضوالنشروالترجمةللبحث

ومجلة،بجدةالسعوديةالجويةالخطوطعنالأخصر

؟المنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةومجلة،بجدةالرياضى

ومجلةبميةالتجالمالغرفةعنالتجاريةا!لنورةالمدينةومجلة

عنالخفجىومجلة،بالدمامالتجاريةالغرفةعنالاكصاد

العربية.الزيتشركة

الصحفيةالنهضةاثارمنالإنجلدزية.ياللغةصحف

بجانبصدرتأنالسعوديةالعربيةالمملكةفىالكبرى

لترجمةوذ)ك،الإنجليزيةباللغةصحفالعربيةالصحف

بجانبوتغطي.الأجنبيةللجالياتالمملكةأنباء

فىوالعمرانيةوالاجتماعيةالعلميةالنشاطاتالأخبار،

ومنها:.المملكة

فيماوأصىبحت(والوهج)الشمس،ارا43*!ول+-

شركةعن(العربية)الشمس،،!)؟ءمم!،"!3بعد

أرامكو.

.(الأصلطبق)صورة!حز)د!ول-

(.السعودية)النشرةرا"43ألأ!؟وو*3*ءي!ع!3"!ا-

الأحمر(.البحر)نشرة4!ول!ء73ءول*حأ-

(.الاقتصادية)النشرةول،413ح!51+هول3لاء!ول-

(.اليوم)الرياض48،لاأكألا،40+-

.أرامكو(عالم)مجلةح+،*ول5ه*3ا4أ!س3!،افىء،أ-

(.جازيت)سعودي4!!3اء"ء!ر--

نيوز(.)عرب؟4+ل!3*ص!*-

-9591هـ،أ438-أ)937الصحفإدما!

علىمقبلةالمملكةأنالسعوديةالحكومةرأتام(.649

التيالصحفعددبلغحيثكبير،صحفيتضخم

صحيفة.أربعينحوالي،الوقتذلكفيتصدركانت

صحفلإصدارالمواطنينمنالمقدمةالطلباتعدا

طلب.مائةبحواليالطلباتتلكقدرتوقد،أخرى

دمجعلىبالعملالصحفأصحابالحكومةفنصحت

قويةصحيفةمدينةكلفىتصدربحيثالصحف

فيوإخراجهاوإدارتهاإصدارهافيالجهودتتضافر

رفيع.صحفىمستوى

حراءصحيفةدمجوتقرربينهمفيماالصحفيونتداول

باسموصدرت،المكرمةمكةفيالندوةصحيفةمع

البلادصحيفةمععرفاتصحيفةودمج،الندوة

تكنولمجدةبمفىالبلادباسموصدرت،السعودية

تصدرفاستمرت،المنورةالمدينةصحيفةغيرالمنورةبالمدينة

الاسم.بنفس

ام(.649هـ،ا384عام)منالصحفيهالمؤسسات

فقد.السعوديةالصحافةمسيرةفيالثالثةالمرحلةهي

صحفيةمؤسساتالصحفلماصداريقومأنالدولةرأت

مالرأسيقلألاعلى،الصحفإصدارامتيازتمنحأهلية

عدديقلولا،يلممعيريالألفمائةعنالمؤسسة

صدروقدعضوا.عشرخمسةعنالمؤسسةأعضاء

بتاريخالصحفيةالمؤسساتبنظامملكيمرلمموم

جميعصدرتشهرينمهلةوبعد.أم649أهـ،383

الصحفوتوقفتالصحفيةالمؤسساتعنالصحف

لها،صحفيةمؤسسةبتشكيلأصحابهايتقدملمالتي

نظاممناستثنيتالتيالأدبيةالمجلاتبعضعدا

.المؤسسات

منومكنهاالصحفتطويرفيالمؤسساتنظامساعد

بدورهادفعتالتيالحديثةوالمطابعالأجهزةإدخال

التحريرفيمتقدمةمستوياتإلىالمملكةفيالصحافة

المؤسساتوتوسعت،والطاعةوالإخراجوالإدارة

وملاحقمتخصصةمجلاتمنالإصداراتفيالصحفية

دوركبرياتتنافسجعلهامما،الصفحاتعددوزيادة

العالم.فىالصحافة

هي:صحفيةمؤلسساتثمانيالانالمملكةوفي

صحيفةعنها:وتصدربالرياص،الصحفيةاليمامةمؤسسة

الرياضوصحيفة،أسبوعيةاليمامةومجلة؟يوميةالرياض

للصحافةالجز-سةومؤسسة،الإنجليزيةباللغةيوميةديلي

الجزيرةصحيفةعنها:وتصدر،بالرياضوالنشروالطباعة

الإسلاميةالدعوةومؤسسة،يوميةالمسائيةوصحيفةبميومية

الدعوةمجلةعنها:وتصدر،بالرياضوالنشرللصحافة

وتصدر،بجدةوالنشرللصحافةالبلادومؤسسة،أسبوعية

ومؤسسة،أسبوعيةاقرأومجلة،يوميةالبلادصحيفةعنها:

ا!لنورةالمدينةصحيفةعنهاوتصدر،بجدةللصحافةا!لدينة

عكاظومؤسسة،أسبوعيةالرياضيةالملاعبومجلةبميومية

عكاظصحيفة:عنهاوتصدر،بجدةوالنشرللصحافة
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سعوديوصحيفةبمأسبوعيةرياضيةالناديومجلةبميومية

للطباعةمكةومؤسسة،الإنجليزيةباللغةيوميةجازيت

يومية،الندوةصحيفةعنهاوتصدر،المكرمةبمكةوالإعلام

،بالدماموالنشروالطباعةللصحافةاليومدارومؤسسة

يومية.اليومصحيفةعنها:وتصدر

لارلخيهنبذة

تنشرهامخطوطاتالصحفأولىكانت.البدايات

إخباريةصحيفةأولوكانت،العامةالأماكنفيالحكومة

فيبدأتالتي(،اليومية)الأحداثأودلرنا.اعتا!ط

فكانت،مطوعةصحيفةأولأما..مق95سنةروما

صحيفةأولوكانتفىياباو.تسمىصينيةدوريةنضرة

أودررليشينأيخزاهيأوروبافيالنشرمنتظمةمطوعة

أولوصدرت،م9061سنةبألمانيابستراسبورج،تسايتوبخ

نيوز.ودكليوهىأم622عامإنجلترافىصحيفة

إطلاقحققام659عامفى.التلفازيةالصحافة

صناعىقمرأولوهوالمبكر(،)الطائرأوبيردإيرلى

المباشرةالإذاعةإمكانية-التجاريةللاتصالات

فيبرابالأخباربدأتبينما.الإخباريةللأحداث

القرنمنالستينياتمنتصففيالملونالفيلما!شخدام

العشرين.

فيالإخباريةالوسائلنموأدى.اليومالصحال!

جمعطريقةفيكبيرتحسنإلى،والأهميةالحجم

إخباريةمؤسسةتشغيلتكلفةلكنوتقديمها.الأخبار

وأصبحت.المنافسةمنحدت،كبيرةزيادةازدادت

منضئيلعددعلىمقصورةالجمهور،إعلاممهمة

منمحدودوأصئكلدد،الإخباريةالمؤسسات

مساعدةعنتامةمسؤوليةمسؤولأالإخباريةالمؤلصسمات

السربالتغير.التعقيدالمتزايداليومعالمفهمعلىالناس

العالم:فياليومتصدرالتىالكبرىالصحفومن

الهيرالدتربيونالفرنسيةاللوموندالبريطانيةالتايمز

والأخبارالأهرام:العربيةالصحفومن.الأمريكية

والعربوالسفيرالعاموالرأيوالقبسوالرياض

الأوسط.والشرقوالحياة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

وناشرونصحفيون

والتر،ليبمانأوجستجاكوبريس،)عائلة(برادفورد

روبرت،مردوخريتشاردالسير،ستيلكلنوليم،برايانت

هـ.ل،منكناللورد،طومسونالأصغر.فوليم،بكلي

دينوليمهاولز،بنجامين،فرانكلينجوزيفبوليتزر،

وليم،هيريستلتروا،يتكرونكااللورد،بيفربروك

راندولفروبسونهنريلوس،ديالبارونرويتر،

صلةذاتأخرىمقالات

لمجلةايوالرادتلاتصالاا

الحرليالمراسلالهزليالرسمبرسأسوشييتد

الإسلاميةالمنظماتالرقابةالافتتاحية

الخليجيةالمنظماترويتروكالةتا!م!،

الكتاب،القاذوراتنابشوالرابعةالسلطهالتشهير

الأنباءوكالةاليرميةالصحيفةالضوئيالتصورر

اليونايتدبرسالسينماصناعةالتلفاز

الصحافةحرية

الموفوععناصر

الصحافةميادين-أ

الإذاعة-دالصحص-أ

التلفازهـ-الأنباءوكالاتب-

المجلات!!

العربيةالصحافة-2

العرييةالصحافةنشأة-أ

المحفوأسماءالمحافةتأريخ-3

العرييةالصحادةانتشار-أ

العربيالوطنخارجالعريةالصحافةبدايات-4

اليومالعربيةالصحافة-5

المتحصصةالحرييةالصحف-أ

العرليالعالمفيالصحافةروادب

السعوديةالعربيةالمملكةفيالصحافة-6

السحوديالعهدجالعثمانيالعهد

الهاشمىالعهدب

تاريخيةنبذة-7

البدايات

التلفازيةالصحافةب-

اليومالصحافة!!

أسئلة

؟الصحافيونيعملكيفوضح؟الصحافةعرف

صحفبينالصحافةمنهاتتكونالتىالمطبوعاتأنواعما-2

؟ومجلات

وأفى؟متى؟؟العالمفيمطوعةجريدةأولصدرتكيف3

متى؟تحرهـها؟تولىمنأصدرها؟منعرلية؟جريدةأولما-4

استمرث؟وكموأفى؟

تستقرأنقبلتسمياتبعدةالعرييةوالمجلاتالصحصمرت-5

؟التسمياتتلككانتماذا.اثنتينعلى

الدافعوماالعرلسة؟للصحافةعلمياتأريخاوضعمنأولكانمن-6

ذلك؟إلى

وأين؟متى؟أصدرها؟منبالعرلمة؟صدرتيوميةجريدةأولما7

الصحفوتنافساليومتصدرالتيالعرييةالصحفأشهرما-8

العالم؟أنحاءمختلصفيتوزيعاالعالمية

عالمية.أنباءوكالاتثلاثأشهراذكر-أ

والمجلة؟الصحيفةدينالفرقما01

الأخبار؟جمعيتمكيصا-ا

العالم؟صحفأشهرماا-2
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(.العربية)الصحالةالصحافةانظر:.العرييةالصحالمحه

تعنىكما،الأمراضمنالخاليةالإنسانحالةالصحة

هوالصحيحوالإنسان.والاجتماعيةوالعقليةالبدنيةالراحة

،للحياةواقعيةنظرةوذو،البدنيةبالسلامةيشعرالذي

الصحةوتساعد.جيدةبصورةالناسمنغيرهمعويتعامل

الفرصلهموتهيءبالحياةالاستمتاععلىالناسالجيدة

كاملة.بصورةالحياةفيأهدافهمإلىللوصول

يجبعليهاويحافظواالجيدةالصحةالناسيدركلكي

عملهوكيفيةالجسمعنأساسيةبمعلوماتالإلمامعليهم

مايضرمعرفةيمكنهموبذلك،الختلفةلوظائفهوأدائه

المعرفةتحونأنيجبولهذايضرها.لاوماصحتهم

المعرفةوتساعد.الإنسانتعليممنيتجزألاجزءابالصحة

فىالإنسانالصحيحةالمعيشةوعاداتالصحةبشؤون

.الحياةنوعيةتحسينعلىوتعمل،جيدةبصحةالاحتفاظ

،للناسالجيدةالصحةمنعامةبصورةالمجتمعينتفع

الحكوماتتسعىولهذامنه،فردأيبهاينتفعكما

الناسمح!حةتحسينعلىللمحافظةالتطوعيةوالوكالات

إحدى-العالميةالصحةمنظمةتعملفمثلاجميعا.

كلفىبالصحةالرقيأجلمن-المتحدةالأممنظمات

العالم.أنحاء

البدنيةالصحةعناصر

أجزاءجميععملالبدنيةالصحةعلىالمحافظةتتطلب

الصحةذوالإنسانويمتلك.جيدةبصورةسوياالجسم

،بالحياةللامشمتاعوالطاقةوالقوةالعزمالجيدةالبدنية

اليومية.ضغوطهاتحملعلىوالقدرة

الجيدةالتغذيةالجيدةالصحيةالحياةضرورياتتشمل

الجسمبصحةوالاعتناءوالنظافةوالنوموالراحةوالرياضة

.لأسنانوا

بالموادا-لسمالمتوازنالمتكاملالغذاءيمد.التغذية

ويستعمل.الصحيللنموإليهايحتاجالتيالغذائية

الغذائية،للموادمصطبالمغذياتالتغذيةاختصاصيو

وهذهالماء.إلىإضافةمجموعاتخمسإلىتقسموالتي

هي:المجموعات

،البروتينات3-،الدهون2-،السكريات-ا

.المعادن5،الفيتامينات-4

منمتعددةأنواععلىالمتكاملالغذاءايحتوي

واللحوموالحبوبوالخضراواتالفواكهمثلبمالأغذية

بالفيتاميناتالجسموالخضراواتالفواكهوتمد.والألبان

والبيضوالأسماكوالدواجناللحمويعد،المهمةوالمعادن

الغنيةالمصادرمنوالمكسراتالألبانومنتجات

الجسموالبطاطسوالحبوبالخبزويمد.بالبروتينات

.والمعادنالفيتاميناتإلىبالإضافة،بالسكريات

منمتناسبةكمياتتناولالجيدةالتغذيةتتضمن

وتؤدي)البدانة(السمنةحدوثلتجنبيومياالأغذية

قابليةزيادةوإلىللإجهادالقلبتعرضإلىالوزنزيادة

القلب،أمراضوبعضالسكريالبوللمرضالإنسان

لإنقاصطردتىعدةلاتباعالناسمنالكثيريلجأولهذا

ولكن.للوزنالخفضةالأغذيةبعضتناولمنهاالوزن

الجسم،علىالأغذيةهذهمثلخطورةملاحظةتجدر

فالطريقة.طويلةلفتراتاستمرتماإذاوخصوصا

المعالجالطبيباستشارةهيالوزنلإنقاصالصحيحة

أداءمثلالوزنلإنقاصبرامجمنبهينصحماواتباع

منمحدودعددوتناول،اليوميةالرياضيةالتمارينبعض

الحرارية.السعرات

الجسمجعلعلىالرياضةتساعد.البدنيةالرياضه

علىالشاقةالرياضيةالتمارينوتساعدوسليما،صحيحا

التنفسجهازوظائفوتحسين،الجسمعضلاتتقوية

الصحةالسليماالجسمويفيد،الدمويةوالدورةوالقلب

المشاقتحملعلىالإنسانويساعد،والعقليةالجسدية

البدنيةالمشاكلبعضحدوثمنيقللمماوالإجهاد

الانفعالية.والاضطرابات

عليه،الممتازةالبدنيةبالصحةالإنسانيحظىلكي

بصورةفيهاوالاستمرارببطء،الرياضيةبرامجهبدء

علىيحافظالذيالمستوىذلكإلىللوصولتدريجية

الرياضيةالتمارينوتمنح.العضلاتوقوةالقلبسلامة

العنايةيجبولذلكالفوائد،منالعديدالجسماليومية

وركوبالوئيدالعدوويعد.اليوميةالتمارينباختيار

الرياضيةالنشاطاتمنوالهرولةوالسباحةالدراجات

فيالمشاركةأنكما.سليمصحيحجسملبناءالشائعة

مرتينأومرةالألعابمنوغيرهماوالجولفالتنستمارين

معافى.صحيحجسمبناءعلىتساعدالأسبوعفيفقط

الجسموالنومالراحةمنكلتساعد.والنومالراحة

وقوته.وحيويتهنشاطهوتجديدالتعبعلىللتغلب

اخر.إلىإنسانمنوالنومللراحةالاحتياجمقدارويختلف

منومنهم،ساعاتوثمانيسبعمابينليلاالكبارفينام

الصغاروينام.ذلكمنقصرأأوأطوللفتراتيحتاج

والغفواتالهجعاتبعضإلىإضافةليلا،أطوللفترات

النهارية.

ولكن،النومبدءفيبصعوبةتقريباالناسكليشعر

بصورةالنومعلىالقدرةعدم-الأرقأنملاحظةتجدر

البدنيةالاضطراباتبعضإلىيشيرالمتكرر-طبيعية

يتناولالأطباء.أحداستشارةيجبولذلك،والانفعالية
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يجبولكن،الأرقعلىللتغلبمنومةأقراصخاالناسبعض

طبيب.منطبيةوصفةدونالأدويةهذهمثلتعاطيعدم

.للنومكاحتياجهوالاسترخاءالراحةإلىالجسميحتاج

وأرياضيتمرينكلبعدكاملةراحةلفترةالإنسانويحتاج

فيكفيالأخرىالحالاتفيأما،ومنهكشاقعمل

مخالفنشاطأيويعد.العملموقعتغييرأوالاسترخاء

الاسترخاء.أنواعمننوغاالروتينيةوالأعمالللدراسة

فيالجسملاسترخاءوالمؤديةالمبهجةالنشاطاتوتساعد

بعضهنالكتكنمالمالتوتر،منوالتخلصالجسمتقوية

والانفعالية.البدنيةالاضطرابات

المسببةوالجراثيمالبكتيريانمومنالنظافةتحد.النظافة

بقاءعلىاليومىالحمامويساعد،الإنسانعندللأمراض

منعوعلى،الختلفةوالروائحالأوساخمنخالياالجسم

علىالبكتيرياوتكاثرنمومنتنتجقدالتىالجلديةالأمراض

يومثا.الشعرغسلوينبغيالجلد،

وذلكيوميابالأسنانالاعتناءأيضاالنظافةوتشمل

تسليكخيوطواستخدام،والمعجونبالفرشاةبتنطفها

للثة.أمراضأوحدوثونخرهايمئتسوسهامماالأسنان

الطيبمراجعةتعد.الأسنانوصحةالطبيةالعناية

العواملأهممنالمنتظمالطيوالفحصالأسنانوطبيب

مراجعةالناسوعلى.الجيدةالبدنيةالصحةعلىللمحافظة

الشعورعنداللازمةالطيةالرعايةعلىللحصولالطيب

الشفاءعلىيساعدبالمريضالمبكرفالاعتناء.مرضبأي

نفسهعلاجعلىيداومألاالعاقلالإنسانوعلىالمبكر.

حالتهفيتحسنظهرإذاإلايومينأويوممنلأكثربنفسه

المرضية.

الرعايةاهتماماتأخصمنالأمراضمنالوقايةوتعد

ضدالأبناءتحصينالوالدينعلىويجب،الكاملةالطية

-والنكافوالحصبةالألمانيةوالحصبةالدفترياأمراض

والسعالوالكزازالأطفالوشلل-النكفيةالغدةالتهاب

الخصين.انظر:.الديكى

بالصحةالبدنيةالصحةترتبط.العقليةالصحةعناصر

وإحساسشعوركيفيةفىمهفادوراالأخيرةوتؤدي،العقلية

صحيحوالإنسان.الحياةفيوسلوكهوتصرفهالإنسان

واقعهويعىوقوتها،ضعفهانقاطبكلنفسهيتقبلالانفعال

والخيبةوالفشلالخارجيةوالضغوطالإجهادويقاوم

بالمؤثراتالتأثردونوتعقلباستقلاليةويتصرف،والإحباط

.الناسمنبغيرهوحقيقئاصادقااهتماماويهتمالخارجية

بالتجاربالعقليةالإنسانصحةتتأثر.الانفعاليالنمو

.الحياةمدىعلىطفولتهخلالبهامرالتي

شؤونفيوالديهعلىيعتمدرضيعاطفلايكونفعندما

منعدذاوالديهعلىمعتمداويستمر،اليوميةحياته

أمورهتنفيذكيفيةويتعلميكبرالوقتوبمرور.السنين

ينضجالمرحلةهذهوخلال،بنفسهالخاصةومتطباته

الحياةمصاعبلمجابهةاللازمةوالخبراتالعلمويكتسب

العقلية.صحتهعلىوالمحافظة

وذلكلاخروقتمنللإنسانالعقليةالصحةتتغير

إلىالشخصوصولبمجردلاينتهىالانفعالىالنمولأن

بالظروفالإنسانيتأثرولذلكالرشد.وسنالبلوغمرحلة

تؤلمه.أوتسرهالتيبهالمحيطةوالأحوال

لتجنبالإجهاد.أوالنفسيةالفغوطمعالتصرف

الإنسانعلىيجب،والبدنيةالعقليةالأمراضحدوث

ويعد.نفسيةضغوطمنبهيلمماومعالجةالتصرف

منالبدنلهيتعرضلمافعلردالنفسيةبالضغوطالشعور

نتيجةالنفسيةالضغوطوتأتى.مألوفةغيروأحوالتحديات

قريبأوحبيبفقدانمتل،مصائبمنللناسيحدثلما

الضغطيحدثوقد،الزوجينلطلاقنتيجةأووظيفةأو

مشاهدةعندالمسرةحالاتبعضفيوالضيقالنفسي

ويساعدللمشاهد.فريقوهزيمةالقدمكرةفىمباراة

مثلالبسيطةالأمراضبعضظهورعلىالمفسىالضغط

الشديدالنفسيالضغطولكنوالطم!والصداعالسعال

مثلالخطرةالأمراضبعضظهورإلىيؤديالمستمر

المعدية.والقرحاتالدمضغطارتفاع

الضغوطأوالنفسيالضغطتجنبللإنسانيمكنلا

الأمراضمخاطرمنيخففأنمقدورهفىولكن،كلية

علىالنفسيالضغطتأثيراتولمقاومةعنهما.الناتجة

والنوم،الرياضيةبالتمارينبدنهبتقويةيقومأنالإنسان

والتدبروالتأملوالمشيبالراحةوالاسترخاء،كافيةلفترات

.مفيدةأخرىطريقةبأيأوالهواياتببعضوالانشغال

دا!لا!اتالعقليةالصحةتتأثر.الاجتماعيةالعلاقات

الحميمةالشخصيةالعلاقاتوتهيء،للإنسانالاجتماعية

والمشاركةللاتصالكبيرةفرصاوالأقاربالأصدقاءمع

علىأيضاتساعدوهىالختلفة،الحياةشؤونفيوالمساهمة

للتغلبوالدعمالقوةالإنسانمنحوعلىالانفعاليالنمو

.الحياةتحدياتومعظمالشخصيةوالمشاكلالصعابعلى

فيالصحيةالمشاكلنوعيةتغيرت.الصحةمخاطر

ففي.كبيرةبصورةالعشرينالقرنخلالالصناعيةالأقطار

المعديةالأمراضبعضبسببالناسمنكثيرماتالماضي

رئيسياسبباتعدلاوالتي،الرئويوالالتهابالديفتيريامثل

الصحيةالبرامجساعدتفقد.الأيامهذهفيللموت

منالحدعلىالحيويةوالمضاداتالتحصينوبرامجالمتطورة

أختصاصيواهتماماتجهولذلك.الامراضهذهأخطار

والخاطروالشيخوخةبالكهولةالمتعلقةبالأمراضالصحة

الصحية.غيرالحياةوأنماطالبيئية
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يعدالعقاقير.استخداموسوءوالكحولالتدخين

بالأمراضللإصابةالرئيسيةالأسبابأحدمنالتدخين

الإصابةنسبةأنإلىالإحصائياتوتشيرالمبكر.والموت

تلكتفوقالمدخنينفىوالسرطانوالرئتينالقلببأمراض

المدخنين.غيرفيالملاحظة

حلأجلمنالأدويةتعاطيإلىالناسبعضويلجا

وثقتهمونشاطهميقظتهملزيادةأومشاكلهمبعض

الكحولتعاطيولكن.مزاجهملتحسينأو،بأنفسهم

فيمميئةتأثيراتظهورإلىتؤديوالمهدئاتوالخدرات

منيعانونالناسفبعضالعقاقير.هذهإدمانوإلىالبدن

.المهدئاتوبعضالعقاقيربعضعلىالنفسىالاعتماد

فإنوكذلك،وغذائهمبصحتهملايهتمونومعظمهم

إصدارعلىالإنسانقدرةفيتؤثرالأدويةهذهمنالكثير

وقوعإلىتؤديثمومنالقراراتواتخاذالأحكام

المرورية.الحوادث

فياستخدامهايساءالتىالعقاقيرأكثرمنالكحول

الانوحتىلها.مدمنونيتعاطونهامنفعشر،الغربيالعالم

للمرءيمكنولكن،الكحوللإدمانجذريعلاجيوجدلا

توقفإذاالإنتاجعلىوقدرتهونشاطهصحتهيستعيدأن

.الكحولتعاطيعنتماما

منالكثيرالحديثةالتقنيةتسبب.البيئيةالصحةمخاطر

إلىالهواءتلوثيؤديفمثلا،البيئيةالصحةمخاطر

مثل،التنفسىالجهازمرضىحالاتفيالداءاستفحال

الإصابةعلىوتساعد.الشعبيوالالتهابالربومرض

مبيداتاستخدامويؤدي.الرئةوانتفاخالسرطانبمرض

الأغذيةتلوثإلىالصناعاتومخلفاتالحشرات

الشديدةالضوضاءتؤديلهذاوإضافةالماء،وإمدادات

إلىوالمصانعالإنشائيةوالمشاريعالطائراتمنالمنبعثة

والعاطفية.الانفعاليةالاضراربعضوحدوثالسمعفقدان

صحةالمهنيةالخاطرتهدد.المهنيةالصحةمخاطر

بعضلأداءالمستخدمةالموادفبعض،العمالمنالكثير

سنينمروربعدإلاتظهرلاوعللاأمراضاتسببالأعمال

لها.التعرضمن

الحجريالفحممناجمعمالبعضيصابفمثلا

الفحملغبارالمستمراستنشاقهمبسببالغباريالرئةبمرض

الأممبستوسغباراستنشاقيسببوكذلك.الحجري

الرئة.أمراضمنالكثيرالقطنوغبار

فيالمستخدمةالكيميائيةالموادبعضتسببوكذلك

،السرطانمرضالفينيلوكلوريدكالزرنيخالصناعة

والإشعاعاتالسينيةالأشعةأجهزةفيالعاملونويتعرض

الاحتياطاتتتخذمالمكبيرةصحيةمخاطرإلىالأخرى

الأضرار.هذهمثللتفاديالصحيحة

وج!زانظارة-ستديالعاملهدا.الحمالتهددالملهنيةالصحةمخاطر

.الضارةالموادمنررئتيهعينيهلوقايةللتنفس

الأعمالكلالعامةالصحةتتضمن.العامةالصحة

عليها،والمحافظةالمجتمعصحةلتحسينتتخذالتيوالإجراءات

الصحيةالخدماتمعظمالحكوميةالصحيةالبرامجوتقدم

الطوعيةالصحيةالوكالاتبعضتتلقىلهذاوإضافة،العمومية

بعينها؟أمراضلمكافحةوهباتوتبرعاتومنحامساهمات

بتقديمالوكالاتهذهوتتكفل.الرئويةوالأمراضالسرطانمثل

الصحيةالقوانينوضععلىوتحثالطيةالخدماتبعض

الصحية.الثقافةنشرفيفعالةبصورةوتساهم

منكثيرفيالصحيةوالمصالحالدوائرتقدمكما

الأمراضفيالتحكممثلللأفرادمتنوعةخدماتالأقطار

بتنفيذوالقيامالبيئةصحةبتحسينوذلكمنهاوالوقاية

الحجرونظمبقوانينالالتزامومراقبةالتحصينبرامج

فيونشرهاالصحيةالثقافةوتقديمتنفيذهاوالصحي

.المجتمعات

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

جمترا

بقراطأ

لويس،ستيربا

اركلا،رتونبا

ليفنجستودردوادإو،ترود

لينوسجا

درواد!،جنر

لتروا،ريد

بروسألبرت،سابين

إدواردجوناس،سالك

ئيلميخا،سرفيتوس
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حوزيىالسيرلستر،ألكسندرالسيرفليمئ!

لي!،متشميكوفروبرت،كوح!

فلورنس،نايتمجيلسكلودوسكاماري،كوري

الشخصيةالمحة

الغذاءالحميةالإجهاد

الكحوليةالحتانالإرهاق

البدنيةاللياقةالدهنالأمشان

المرضالرضيعلاغتسالا

المناعةالعقاقيراستعمالسوءالتحصين

النموالسوناالوزدفيالتحكم

الومالسيجارةالتدخين

لوضعيةالطملايةلتغدا

الإنسانجسم

صلةذاتأخرىمقالات

الخليجيةالمنظماتالسلامهالبدنيةالتربية

العالميةالصحةمنطمةالط!الىويم

اليوديسيفالكلىالطبالبيئىالتلوث

واللثةبايأسنانالعنايةومهنةعلمالأ!ن!

بالصحةالجيدةالعنايةوتحول.الأخرىالفموأجزاء

الفمويةوالحالات،اللثةومرض،الأسنانتلفدونالفموية

لتقليصالطترقافضلأيضاوهى.الأسنانانظر:.الأخرى

خلعها.أوالأسنانحشومثل،السنيةالمعالجةإلىالحاجة

الأسناناطباءمساعدويدربجدا،المتقدمةالأقطاروفى

الفم.صحةعلىالمحافظةفىوالكبارالصغارمساعدةعلى

طبيبمساعديقوم.الاسنانأطباءمساعدويفعلهما

حولإرشاداتويقدموصقلهاالأسنانبتنظيفالأسنان

الفلوريد،المساعديستخدموقد.بالفمالجيدةالعناية

.الأسنانتسوسدونللحيلولةالبلاستيكيةوالحشوات

صحةالأسنانأطباءمساعدويتعلم.العلميتحصيلهم

.البلدانمنكثيرفيالأسنانطبمدارسفيالأسنان

التعليمفىمناسبةشهاداتالوظيفةلهذهالمتقدمونويحمل

واحدةسنةالدراسيةالبرامجومدة.الفنيالتعليمأو،العام

صحةفىكفايةشهادةإثرهاعلىالدارسيعوتقريبا،

الأساسية،العلومالدراسيةالموضوعاتوتشمل.الأسنان

فيعمليةومهارات،الأسنانصحةودراسة،والفموية

.الأسنانصحة

التدريبمنمزيداالأسنانأطباءمساعدويتلقىوقد

عندئذيصئبإمكانهمحيث،أسنانمعالجيليصبحوا

فىحشواتووضع،للفمالسينيةبالأشعةصورأخذ

الدائمة.الأسنانفيبسيطةوحشواتالفتنيةالأسنان

الصحة؟العامةالصحةتعزيزانظر:.العامةالصحة

(.العامة)الصحة

(.العقليةالصحة)عماصرالصحةانظر:ا!.ا!

قليهلةابفةاطرةالمناطقعلىيطلقلفظالصحراء

جرداءبالضرورةليعستالصحراويةالمناطقأنإلاالأمطار،

النباتى.النمومنخالية

المواردمنكثيرالصحراويةالتربةمعظمفييوجد

بهاقلوإنالصحراويةوالتربةدوما.تتجددالتىالطبيعية

منأنواعاهناكأنإلا،والحيوانيةالنباتيةالحياةوجود

وتتكيف،الصحراويمعالمناختتأقلموالنباتاتالحيوانات

فيه.العيشعلى

حيثبالصحراء،يسمىماتعريففىالعلماءاختلف

منفيهالايسقطمنطقة"كل:يقولالعلماءبعضإن

ومنصحراء".فهيسنوئا،سم2همنأكثرالأمطار

أساساالنباتاتوأصنافالتربةنوعيعتبرمنالعلماء

بينيجمعونآخرونوعلماءوتصنيفها،المنطقةلتحديد

منطقةكلعلىصحراءاسمفيطلقونكلها،العناصرهذه

التربة.وجفافالأمطارقلةبسبب،النباتقليلة

المناخذاتالمناطقعبرالصحراويةالمناطقمعظمتمتد

شمالأالقطبينمنالقريبةالمناطقبعضأنإلا،الدافئ

الباتاتبعضالصورة!دهتوضح.مختلفةطبيعيةمناظرللصحاري

أستراليا.فىالصحراويةالمناطقفيالختلفةالأرضسطحومظاهر
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العالمفىالصحاري

اء!صحر

"حمعاكأسحهر؟به!!دريكألمج!صكضكا!خو

بمكبه!سالدئ!ماليةثي-س!!

كلإ*ك!* سرير%---!-----الصرروار!

بر!-ء-لممه

،!صص"كم"

*تلا-!ءحط*ف8

-ءصفي-

الية-ااقيلصمحرااستراهـ

ضحرأئختكا

يكلهار

مناقىالصحراويةالأقاليموهذه.والجديالسرطانمداريمنبالقربالصحاريأغلبيةتقع.اليابسةالأرضسطحسبعحوالىتغطيالصحاري

توجد.وندىمطرشكلفيلتتكثفتحررهامنبدلاالرطوبةويمتصداكعاالباردالهواءهذاويصبحالبارد.الهواءفيهايهبطعالضغطذات

الساحلية.المناطقوفىالمحيطعنالجبالتفصلهاالتيالمناطقفيالأخرىالصحاري

بأنعلما،صحراويةمناطقالأخرىهىتعتبروجنوبا

فيهاينعدمأوفيندرالتجمد،لدرجةباردهناالمناخ

.النبات

فيالممتدةللأراضيإلانتطرقلنالمقالةهذهفي

ومعظماليابسةمساحةسبعنحووتغطيالدافئةالمناطق

وتسحىإفريقيا،شمالفيتقعالصحراويةالأراضيهذه

كم000/000.92نحوومساحتها،الكبرىالصحراء

العربية.الجزيرةوشبهأستراليافيلهامماثلةأراضوتوجد

صحراء،الخاليالربعصحراءالدهناءبمصحراءانظر:

الصينفيجوبىصحراءتوجدوكذلكالكبير.النفود

وتغطي.إفريقياجنوبفيكلهاريوصحراءومنغوليا،

النباتاتأنواعمنمحنير

فىتعيقوالحيوانات

الصحراوية.الأقاليم

بعضالصورةوتوضح

التىوالحيواناتالنباتات

وقد.الصحاريفىتحيش

الكائناتهذهطورت

للبقاءمختلفةطرقاالحية

وطقسالشديدالحررغم

.الجافالصحراء

أمريكاأواسطفى2كممليون31.زهاءالصحارى

الشمالية.

بعضأنإلا،للعمرانلاتصلحالصحراويةوالمناطق

،المستمرةالحرارةتحتالحياةعلىتأقلمواالناس

السكانيستعملالشماليةأمريكاففى.الدائموالجفاف

والمكسيكيين-الهنودمنوهم-الصحراويةالمناطقفي

القيظ.حرارةعنهمفتمنع،بيوتهملبناءوالطيناللبن

الجزيرةشبهفيالقاحلةالمناطقسكانيفعلوكذلك

العربية.

يتنقلونرعاةوآسياإفريقيافيالصحراءسكانومعظم

ويسكنون.للماشيةوالكلأالماءعنبحثالاخر،مكانمن
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الضروريالماءيوفرالري

فيالمحاصيللنمو

ويمكنالصحراء.

فيالريمشروع

المزارعينالليبيةالصحراء

الفصفصةزراعةمن

بأراضيهم.

حرارةتقيهمطويلةثيابفيأجسامهمويلفونالخيام

الزوابالرملية.ولفحاتالمحرقةالشمس

يستعملونالناسأصبحأخرىصحراويةمناطقوفي

الابارحفرعلىويعتمدون،بيوتهمفيالتكييفأجهزة

البيئةفىالحياةتحملعليهمسهلمماللسقى،

الصحراوية.

.للأرضالإجماليةالمساحةسبعتغطي.الصحاري

السرطانمدارجوارتمتدالصحراويةالأراضيومعظم

المرتفع،وتخفئللضغطجنوبا،الجديومدارشمالآ،

ويمتصيسخنهبوطهوعندالبارد،الهواءيهبطحيث

صحراويةمناطقوتمتدالجو.فيإطلاقهامنبدلأالرطوبة

البحارعنالمرتفعاتتحجبهاالتيالمناطقفيأخرى

الساحلية.المناطقفىوكذلك،والمحيطات

الصحراويالمناخ

من%02و%ا.مابينتتراوحمساحةالرمالتغطي

معظمهالأرضمنتبقىوما.الصحراويةالأراضي

تربةوكلهاوغيرها،والصخوربالحصباءمفروشةمرتفعات

ضيقة،حدودفيإلاالنباتيةالحياةانتشارعلىلاتساعد

بالميحكنيالتربةهذهمنبعضاأنإلا،جافةلأنها

الجوفيةالمواردإلىبالإضافة،أحرىومعادنواليورانيوم

الطيعي.والغازكالنفط

مختلفةأنواعمنالصحراويةالأراضيتتكونكما

التربةفيأثرتالتىالتعريةوعواملالتاكلاتأحدثتها

الغدير.ويسمونهاالجافةالوديانبوساطةالمياهوتصريف

وتنحدرالجبالعلىسقوطهاوقتفىالأمطاربماءوتمتلئ

منالرواسبجميعالأسفلإلىالمياهوتحمل،السفوحعلى

الوحلمنكتلتتكونومنها،ورمالوصخورحصباء

وتتكون.طميية!روحقيسمونهامروحةشمكلعلى

تسمىالسطحمستويةوهضابمستويةتلالكذلك

وتسمىالانحدارشديدةمنعزلةتلالتبرزكماميسا،

المياهالجبليةالجداولتحملالأمطارسقوطوبعد،بوتس

يتجفويتبخرحيث،المالحةالبحيراتبطونإلىوالأملاح

وتبقىس!إلأرض،علىمنهجزءوينصرف،بعضه

.القاعفىمتراكمةالأملاح

مما،الرمالمنأكواماالصحراويةالأراضىتغص

الكثبانهذهقممترتفعوقدكثبائا،وتسمى،الرياحتشكله

الرياحتأثيربسببدوماأشكالهاوتتبدل،م025إلى

العاتية.

وأكثرها،الواحاتتتكونالصحراءامتدادوعلى

جانبوإلىوالجداولالعيونتحتهاوتجري،خصبةمناطق

طريقعنصناعيةواحاتالإنسانيقيمالطيعيةالواحات

يبلغالذيالسنويالأمطارمعدلويتفاوتالريعمليات

فقدلاخر.عاممنالصحراويةالأراضيفوق،ملم052

بضعفيوذلك،بغزارةينزلثم،سنواتلعدةالمطريتوقف

الاستفادةالصحراويةالنباتاتتستطعفلا-فقطساعات

تأخذحيث،واحدةدفعةالماءمنالوافرةالكمياتهذهمن
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ض،الأرسطحعلىالباقيوينسابالماء،منمايكفيها

للتربة.العلويةالقشرةرواسبمعهحاملا

لأنها،حرارةالعالممناطقأشمدالصحراويةالمناطق

الصيففنىاخر،مكانأيمنأكثرالشصحرارةتمتص

ثمم38إلىالصحراءفيالنهارحرارةترتفعماكثيرا

الشتاءفصلوفيم،25إلىالليلساعاتخلالتنخفض

م.52وا01مابينوتتراوحالحرارةتعتدل

الصحراءفيالحياة

هناالصحراويةالنباتاتتتأثر.اوواولةالنباتات

شيءعلىللحصولوتسعى،الجافةالفتراتطيلةوهناك

منهالاتعيع!ثم،وجودهأماكنفيالمتوافرالقليلالماءمن

ولذلكالماء،منكفايتهاأخذتالتيالنباتاتبعضسوى

التيالنباتاتوتذبل،وأخرىنبتةبينواسعةالثغراتتكون

الكافي.الماءعلىتحصللم

أمريكاففي،الجوفيةالمياهمنالماءالنباتاتبعضتمتص

عمقعلىالماءيمتصالذيالمسكيتشجريوجدمثلا،

منكمياتتختزنأخرىوأشجار،الأرضتحت،م21

الصبارنباتمثلوجذوعها،وجذورهاأوراقهافيالماء

منهالماءجففإذا،ساقهفينتفخالأمطاربماءليحتفظ

هطولبعديانعةالنباتاتبعضوتبقىوينكصق.يتقلص

أوراقهافيالخزونالماءبفضلقصيرةلفترةالأمطار

سقطتفإذاالماء.منكثيراالأوراقتستهلكوجذوعها.

دقيقةأوراقلهاأخرىأشمجاروهناك،للجذعالماءيتوافر

،الجذعفيالمتوافرالماءمنقليلاإلاتستهلكفلاجدا،

سقوطوبعدالأمطار.منموسمينبينيانعةالنبتةوتبقى

الأشجاروتورق،الزاهيةبألوانهاالأزهارتتفتحالأمطار،

لاتلبثثم،جميلةالصحراءمساحاتفتصبحوتخضر،

.الأمطارتوقفبعدتذبلأنالأزهار

الصحراويةالحيواناتتشتمل.الصحراويةالحيوانات

والطوروالزواحفوالعناكبالحشراتمنكبيرعددعلى

الأمطار،سقوطبعدالصحراء،إلىتفدكما.والثدييات

وغيرها.والذئابوالثعالبالأيائلمثلبريةحيوانات

الشديدةالحرارةالصحراويةالحيواناتمعظمتجتنب

درجةانخفاضبعدالليلفيإلاتخرجفلاالنهار،أثناء

،الصغيرةالحيواناتمنوغيرهاالحشراتأما.الحرارة

ماومنهاالنهار،طوالالأرضتحتجحورهافىفتمكث

حيواظتوتسمى،الصيففصلطواليتحركلا

الظليلةالأماكنإلىفتلجأالضخمةالحيواناتأما.ساكنة

جلودها،فوقالماءيتبخرإذأجسامها،فتبردالنهارطوال

وتضافبها،تتغذىالتيالمأكولاتمناخرضبماءويعو

،المنخفضاتبعضفيوجدتإذاأخرىمياهإليها

بعضجسمفيالماءتضيفالهضمعمليةفإنوكذلك

المائيالمصدرهذامنتستفيدالتىالإبلمثلالحيوانات

كماأشهر.لعدةماءبدونالبقاءالجملفيستطع،المهم

نإحيث،جسمهفيالطاقةلتوليدآخرمصدراللجملأن

الشحم،منكبيرةلكمياتمستودعالجملسنام

جسمهجفإذاالطاقةهذهعلىيعيمقأنوباستطاعته

.الضروريالماءمن

وتغيرهاالصحراءتطور

عرضدائرتيمابينالصحراويةالأراضىمعظمتقع

مناطقفيأيالاستواء،خطوجنوبشمالء3و51

تدفأ.ثمباردةالرياحتهبحيث،المرتفعالجويالضغط

،الأرضفوقالرياحبحركةالمرتفعالضغطمناطقوتتكون

شمالأويهبالاستواءخطمنينبعثالدافئفالهواء

وتتساقط،حرارتهدرجةقلتالهواءارتفعوكلماوجنوبا.

فإذاالاستواء.لخطالمجاورةالمناطقفوقالرطوبةقطراتمنه

جنوبا،أوشمالأ15عرضدائرةمستوىالهواءبلغ

تتكونوهكذاجديد،منفيسخنالهبوطفىيأخذ

الصحراء.فيالجفافحالات

تفصلهاالتيالمناطقكلأيضاالجفافحالةإلىوتميل

منتهبالتيالرياحلأنذلكالبحر،شاطئعنالمرتفعات

ثمفتبرد،القممفوقارتفعتكلمارطوبتها،تفقدالبحر

وكلما،الداخليةالأراضىنحوالجبالسفحعلىتنخفض

هذاومن.تجفثمومنحرارتها،درجةارتفعتانخفضت

جافة،منطقةوهوالمطرظليتكونالجافالدافئالهواء

الشماليةأمريكافىالصحراويةالأراضيأنالعلماءويعتقد

ذلكومنذ،السنينآلافقبلمماثلةأراضيىمنتكونت

المكونةالطبيعيةالعواملفيتغييرأييحدثلمالغابرالعهد

للصحراء.

المناطق.هذهانتشارعلىعملتالإنسانيدأنإلا

الزراعيةالمساحاتمنالملايينإتلاففيتسببتحيث

للأراضيالمتاخمةالخصبةالأحزمةمنوكلها-سنويا

،الأرضبخدمةالاهتمامعدمنتيجةوذلك-الصحراوية

اتخذتوقد.المناجموفتحالجائر،والرعيالأشجار،وقطع

وزحفالخصبةالتربةلإتلافحدلوضعالإجراءاتبعض

هذهبينومنمنها،تلفماواسترجاععليهاالصحراء

منللحدالقاحلةالأراضيفيالأشجارغرس،الإجراءات

ومن،التربةعلىالرمالزحففيتتسببالتيالرياختأثير

واتباع،الزراعيةالمحاصيلعنالرياحمجرىتحويلثم

المراممطتقليلوكذلك،الأرضزراعةفيالأساليبأفضل

لوقففعالةإجراءاتهذهوكل.القاحلةالأراضىحول

الزراعية.الأراضيعلىالصحراءزحف



نبهسبالأاءالصحرا06

الموسوعةفيملةذاتمقالات

صحارى

الكرىالصحراءصحراءأتاكاما،

الملونةالصحراء!كمحراءثار،

الكبيرالمعودصحراءجوبى

صحراء،الكبرىدكتورياالكبيرالحوض

قمقزلالساحل

كراكومالدهناءصحراء

صحراء،كلهاريالخاليالردغصحراء

صحراء،ليموهاالسوريةالصحراء

المقبالكبرىليكسولت!حراء

الموتواديالربيةالصحراء

لعربيةاالصحراء

الصحراءفيالجوانيةالحياة

البريةالسلحفاةالحيوأنحيوان،الإقوانة

العداءالسحليةالتشوكوالا

المهاةالقرودذاتالسحليةالكنعرجرذ

الجمل

الصحراءفىالنباتةالحياة

العصاريالنباتالصبارالراعيحبق

المئويالنباتالمسكيتالزهرة

التمرنخلالنماتالساعوارو

صلةذاتأخرىمقالات

الطمييةالمروحةالرمليةالعاصفةالبدو

المطرالأرضىالعالمالبوت

المناح!العرد!الرحل

ميسالقافلةالرملا

حةلوأالكشيبالريا

ابلسرا

لغربية.اءالصحرا:نظرا0ئيةسبالأاءالصحرا

فيالعربيةالجزيرةشبهصحارىإحدىالدهئاءصحراء

الجسروهيالسعوديةالعربيةالمملكةمنالشرقيةالمنطقة

وصحراءالشمالفيالكبيرالنفودصحراءبينيربطالذي

كم،0013نحوامتدادهاويبلغ.الجنوبفيالخاليالربع

الرئبصحراءوجنوباالكبيرالنفودبصحراءلثممالأوتتصل

منتتكونالتيالحمراءبرمالهاالدهناءصحراءوتمتاز.الخالي

2.كم02و...مساحتهاوتبلغالحديد.أكسيدمركبات

عندلينةابارقربالشمالمنالدهناءصحراءتبدأ

فيهتقلالذيالمكانوهو،ربيدةدربالمسمىالحجدرب

فيالرمليةالكثبانعرضويتراوح.الرمليةالكثبانكثافة

فيتراوحارتفاعهاأما2كم08و04بينالدهناءصحراء

قدم.002و.0015بين

فيوتأخذالشرقيالجنوبنحوالدهناءصحراءتتجه

الكثبانوتبدأميلا.05عرضهامعدليصلحتىالاتساع

الجنوبإلىالغربيالشمالمنالممتدةالطويلةالرملية

واخرطوليكثيبكلبينويفصلالظهور.فيالشرقى

القاععنتكشفالرمالبين)فجواتصخريةعروق

عمروعرقالثمامعرقومنها:الارتفاعقليلة(الصخري

وغيرها.الىويكبوعرق

العربية.الصحراءبمالسعودية:أيضاانظر

الجزيرةشبهصحارىإحدىالخاليالريعصحراء

العربيةالمملكةمنالجنوبيةالمنطقةفيالواقعةالعربية

منتمتد.كلهالعالمفيرمليبحرأكبروهى،السعودية

فيعمانمرتفعاتحتىالغربفىالغربيةالمرتفعات

مرتفعاتإلىالشمالفينجدهضبةومن،الشرق

-)575الحمويياقوتوكان.الجنوبفيحضرموت

المشهورالمسلمالجغرافىأم(228-9171هـ،626

فىتقعالتىيبرينواحةإلىنسبةدمرينواحةيسميها

مثل:الكثرةوصففيالعربوتقول.الشماليةأطرافها

الصحراء.هذهرمليريدون،يبرينرمل

المنطقةهذهفىالطبيعيةالبيئةقسوةمنالرغموعلى

ضخمةبثرواتتزخرأنهاإلا،البشريالنشاطمنوخلوها

الزجاجيةوالرمالالمشعةوالمعادنالطيعيوالغازالنفطمن

اسمهايوحيكماخاليةتعدلموهي.الشمسيةوالطاقة

الوطنيةالنفطشركةومحطاتمراكزفيهاتنتشرإذ،بذلك

عنمنقبةوأرضهاسماءهاوالسياراتالطائراتوتجوب

المعدنية.مدخراتها

شرقا45الطولحطمنالخاليالربعصحراءوتمتد

وتمتد.كم002.1حواليأيشرقا56"الطولخطإلى

حواليأيشسمالآ،23إلىشممالأ61العرضخطمن

مساحتهاوتبلغلها.اتساعأقصىفيكم064

تقريبا.2كم000.064

بعضهارمليةكثبانالرئالخالىصحراءوتغطي

الحصانحدوةشكلعلىوبعضها،ثابتوبعضهامتحرك

يسمىالشكلطوليوبعضها،الشكلقبابيوبعضها

الغربفىارتفاعاأكثرالرمليةالكثبانوهذه.العروق

الجنوبوفيقدم(،05)0الشرقفيمنهاقدم(015)0

قدم(.0011)الشمالفيمنهاقدم(0002)الغربي

وجنوبشرقفيالاختباريةالابارحفرمنتبينوقد

فيبكثرةتوجدالمياهأنالخاليالربعصحراءشرق

الحاملةالطقاتنفسوهيالجيريةالأيوسينتكوينات

الأحساء.إقليمفيللمياه

العربية.الصحراء،السعودية:أيضاانظر



16بيةلفراءالصحرا

ا!كلم!لثهـحمصاويفيا!ريئالصحراء

شبهشمالفيالواقعةالنفودصحراءمنالشمالباتجاهيمتد

شمال36و03بين-تقريبا-تقعوهي.العرلمةالجزيرة

بينمايتفاوتبمقدارالنجدهذاويرتفع.العرضخط

نهرباتجاهينحدروهوالبحر،سطعفوقم،019وم061

الجنوبيةالمساحةثلثا.الشرقيةحدودهيعدالذيالفرات

فيالبركانيةرالمساحات،التركيبصخريةالنجدلهذا

ويرتفعالسوداء.البازلتيةالصخريةالجلاميدتكسوهاغربه

منيقربماإلىالنجدهذامنتصففيعنيزةجبل

بنهرينتهيعميقوادالجبلهذامنوينحدرم،019

الشكلالمثلثالنجدهذامنالشماليالثلثأما،الفرات

منكلبينطبيعيامعبرايعدكبيررملىمسطحسهلفهو

توجدالجدولهذامنالغربيةالحافةوعلى.والعراقسوريا

.الجيريالحجرمنالمتكونةالمرتفعةالتلالمنسلسلة

منلعديدتاريخيةواثاربقاياعلىالصحراءهذهوتحتوي

القوافلعبورمدينةوتعدواحاتها.حولوجدتالتيالمدن

طريقينتشييدوتم.المدنتلكأشهرمنتدمرالمسماة

الصحراء.هذهيخترقان

منخفضةمنطقةالكبرىليكسولتصحراء

بالولاياتيوتاغربشمالفيتقع،جافةمسطحة

جنوباوتمتد.مباشرةليكسولتمدينةوغرب.المتحدة

الحدودإلى،كريكجراوسجبالمن،كمأ77حوالي

وقد2،كم01!...حواليالصحراءوتغطىنيفادا.مع

اتجاهفيالسفريعيقحاجزاعديدةلسنواتكانت

.الغرب

كم0182حوالىالملحيةبونفيلمسطحاتوتحتل

قربالصحراءفيالملحمستوىطبقاتأقصىمنابتداء

بونفيلطريقيقعوبهانيفادا،فيوتنتهيويندوفر،

قويةالملحيةالطقاتوهذه.الدولىفلاتسسولت

ارتفاعولكنفوقها.سياراتسباقلإقامةيسمحبشكل

يجعلالصحراءقربالملحيةالبحيرةفيالماءمستوى

سياراتسائقوسجلوقدأحيانا.ورطباناعماالسطح

بونفيلطريقعلىالسرعةفىقياسيةأرقاماالسباق

السريع.

)السطح(.مصرانظر:.الشرقيةالصحراء

(.)الس!ممرانظر:.العربيةالصحراء

كلإلىللإشارةيستخدمتعبيرالعرديةالصحراء

المنطقةهذهصحاريوتضمالعربيةالجزيرةشبهصحاري

صحراءمنكلا2اكم0،03!...مساحتهاتبلغالتي

الدحي،ونفود،الصبىوعرق،والصمانوالنفودالجفرة

السورية.والصحراءوالدهناءالخالىوالربع

لدهناء؟اصحراء؟لسوريهالصحراءا:أيضانظرا

الكبير.النفودصحراءبمالخاليالربعصحراء

الغربيالشماليالساحلفيمنطةالغربيةالصحراء

الاطلسي.والمحيطوموريتانيا،والجزائرالمغرببينلإفريقيا

المن!ةكانتالأس!بانية.الصحراءباسمسابفاتعرفوكانت

ثمالميلاديعشرالسادسالقرنبدايةفيأسبانيااحتلتهاقد

،ام769وحتىام086عاممنأخرىمرةعليهاسيطرت

بينصراعنشبالحينذلكومنذأسبانيابمعنهاتخلتحين

تعتبرالتي)البوليساريعالصحراءلتحريرالشعبيةالجبهة

وبين،للمغربانضمامهاوترفضمستقلةدولةالصحراء

أراضيها.منجزءاتعتبرهاالتىالمغربيةالحكومة

المنطقة،فيشخص018!...حوالييعيش

بصورةيتجولونرعاةمعظمهموالبربر،العربمنوأغلبهم

والأغنام،الجمالمنلقطعانهموالمرعىللماءطلبامستمرة

وذلكللمعيشةالسمكصيدعلىبعضهمويعتمدوالماعز.

الأطلسى.المحيطساحلطولعلى

ومعظم2،كم266!...الغربيةالصحراءوتغطي

نزولفيهايقلصخريةصحاريوهي،قاحلةأراضيها

الخشنةالحشاشمنرقععداالخضرةشحيحةالأمطار،

الأرضلكن.الساحلمنبالقربالقصيرةوالشجيرات

القيمةالكيميائيةالموادمنكبيرةلكمياتمصدراتعتبر

صناعةوفيللتخصيبوتستخدم،بالفوسفاتالمسماة

.المطهراتبعض

ما569عاماستقلالهامنذالمغرييةالمملكةطالبت

حتىكثيراأسبانيافماطلت،الغرييةالصحراءباسترجاع

الإقليمسكانتخويلعلىتحرصأنهاام759عامأعلنت

سيطرتهاأسبانياأنهت،ام769عابموفيالمصير.تقريرحق

الصحراءاسمالمنطقةعلىواطلقالأسبانيةالصحراءعلى

الإقليممنالشمالىالجزءباستعادةالمغربوطالبت،الغربية

لاسترجاعالخضراءالمسيرةونظمتالسابقالأسبانى

أما،الجنوليبالجزءموريتانياطالبتكماسلميا،الصحراء

جبهةيسمىالغرييةالصحراءأبناءيضموتنطمالجزائر

باستقلالونادتاالمطالبتلكعارضتافقدالبوليساريو

منوقواتالبوليساريوجبهةقواتبينالقتالواندلع.المنطقة

موريتانياأنهتام،979عاموفيوموريتانيا.المغرب

إلا.القتالمنوانسحبتالغربيةالصحراءمنبجزءمطالبتها

سبتمبروفى.المنطقةكاملباسترجاعتطالبظلتالمغربأن

إلىالبوليساريووجبهةالمغربيةالمملكةتوصلتأم199

إجراءعلىالطرفانوافقكما،القتالوقفإلىأدىاتفاق
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الصحراءمصيريحددالمتحدةالأمإشرافتحطاستفتاء

المقترعينقوائمحولالطرفينبينالخلافاجلوقد.الغربية

.ام899عامحتىالاستفتاءفيالاشتراكلهميحقالذين

الإفريقية.الوحدةمنظمةأيفئا:انظر

هضابالكبرىالصحراءمنالأعظمالجزءويغطى

منهائلةمساحاتتغطهاشاسعةوسهولجرداءصخرية

أحواضبينتقعماغالئاوهىالإرجتسمىالرمليةالكثبان

المتحركةالرمالتساعدالمناطقبعضوفي.كبرىصخرية

.ام08نحوإلىارتفاعهايصلقدرمليةكثبانتكوينعلى

وتمتازالكبرىالصحراءامتدادعلىالواحاتوتنتشر

الابارمنمياههاوتستمدالتربةبخصوبةالواحاتهذه

الصحراءفيالكبرىالواحاتعددويقدر.والينابيع

هذهحولالقرىوتنتشر.واحةتسعينبنحوالكبرى

المحاصيلبعضفلاحةفيسكانهاويعمل،الواحات

،الصغيرةالواحاتبعضفهناكهذا،إلىإضافة.الزراعية

أسرتين.أوواحدةأسرةمنأكثرتستوعبلابحيث

ضخمااحتياطيامخزوناباطنهافيالصحراءهذهوتحوي

ويعتبروليبيا.الجزائرمنكلفىالطيعىوالغازالنفطمن

الحيويةالمصادرلهذهالمنتجةالملدانأكبرمنالبلدانهذان

ثرواتباطنهافيالكبرىالصحراءتحويكما.الطاقةمن

،والفوسفاتالحديد،وخام،كالنحاسمهمةمعدنية

يتملمالتيالأخرىالمعادنمنوغيرها،واليورانيوم

بعد.استخراجها

علىوجافحارفهوالكبرىالصحراءفيالمناخأما

عنللأمطارالسنويالمنسوبمعدليزيدولا.العامامتداد

الشرقيةالمناطقمنشاسعةمساحاتوهنالك.سم2.

السنويالمعدلفيهايزيدلاالكبرىالصحراءمنوالغربية

سم.2،هعنللأمطار

فىالثلجويغطيغيرها.منأمطاراأوفرالجبليةوالمناطق

الحرارةدرجةوتصلالجبالبعضقممالأحيانبعض

وترتفع.الليلأثناءالبرودةإلىوتميلالنهارخلالأقصاها

الأطلسىالمحيطمنتمتدمنطقةالمجرىا!راء

كله.الإفريقيالشمالامتدادعلىالأحمرالبحرحتى

وتغطي.العالمصحاريأكبرالكبرىالصحراءتشكل

المنطقةهذهوتشمل2.كممليون9بنحوتقدرمساحة

شاسعةومساحات،الصخريةوالهضابالجبالمنسلاسل

الرملية.والكثبانالحصباءتغطهاالتيالسهليةالأراضيمن

منالمزروعةالمنطقةامتدادعلىهذهالتصحرموجةرتنحسر

الصحراء.امتدادعلىالمتفرقةالواحاتفيأو،النيلوادي

امتدادعلى،كم063.5منبأكثرطولهايقدر

عرضيصلالجنوبإلىالشمالومن.الإفريقيالشمال

وتمتدكم،ا،039علىيزيدماإلىالكبرىالصحراء

فيبماالكبرىالصحراءمنالغربيةالمنطقةفيالصحراء

أجزاءالكبرىالصحراءتغطيمصر.منالأكبرالجزءذلك

وتشاد،،والسودانوليبيا،،وتونسوالجزائر،،المغربمن

نيا.وموريتا،وماليلنيجر،وا

الأجزاءوالجبالالمرتفعاتتغطى.والجاخالسطح

الجبالسلاسلبينومن،الكبرىالصحراءمنالوسطى

ويصلالجزائر.فىالأحجارجبالالمنطقةهذهتمميالتى

البحر.سطحمستوىفوق،م189.2نحوإلىارتفاعها

تاسيلينإقليميوجد،الجبالهذهمنالشرقىالشمالوإلى

قممترتفعتشادوفي.الشاهقةبمرتفعاتهيتميزالذيعجر

م./4153نحوإلىلتصلتبستىجبال

الصحراءتمتدالكبرىالصحراء

منإفريقياشماليعبرالكبرى

البحرإلىالأطلسيالمحيط

إلىالأطلمي!جبالومنالأحمر،

الصحراءوتغطي.الساحلمنطقة

.دولغرسأجزاءالكبرى
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منمجموعةأسفلواقعةالصورةفىتظهرالكبرىالصحراءفيقرية

الواسعة.الصحراءهذهفيالجافةالمناطق

وقد.م32نحوإلىالمتوسطفيلتصلصيفاالحرارةدرجة

الكبرىالصحراءأجزاءبعضفينهاراالحرارةدرجةتصل

منطقةفيالحرارةدرجةوضربت.م43منأكثرإلى

بلغتإذام229عامسبتمبرفيقياسيارقمابليبياالعزيزية

الأرضكوكبعلىللحرارةمعدلأعلىوهذام،58نحو

خلالالحرارةدرجةوتنخفض.الانحتىرسميارصدهتم

.م01،61بينماالمعدلليتراوحالشتاءفصل

الكبرىالصحراءسكانعدديتجاوزلا.السكان

تنعدمالكبرىالصحراءمنشاسعةمساحاتوهناك.المليونين

الغربيةالإرجمنطقةمثلالدائمةالسكانيةالتجمعاتفيها

الجزائر.فيتانزيروفتمنطقةفيالحصويةوالسهولالكبرى

أصولهمفيالكبرىالصحراءسكانمعظميرجع

فإنهذاجانبوإلىوالبربر.العربمنمزيجإلىالعرقية

العرقإلىالسلاليةأصولهمفييرجعونسكانهامنبعضا

أكبرمنوالطوبووالطوارقالمورقبائلوتعتبر.الزنجي

من)وهمالطوارقويتركزالصحاريتقطنالتيالجماعات

الوسطىالمرتفعاتفيالبربر(بلغةالناطقةالجماعات

زنجيةسلالاتإلىتنتميوهيالطوبوقبائلأما.والنجدية

تبستي.مرتفعاتفيفتتركز؟مختلطة

الرحل.البدومنالكبرىالصحراءسكانمعظميعتبر

كالأبقار،الحيواناترعيعلىكليةحياتهمفيويعتمدون

امتدادعلىالواحاتوتنتشرالجزائر.واحاتإحدىفيالرمليةلكثبان

التجوالفيحياتهمويمضون.والجمالوالماعز،،والضأن

والكلأ.الماءعنبحثاال!سحراءفي

تمتلكالرحلالقبائلبعضأنإلىالإشارةوتجدر

إلىيوكلونأنهمإلاالواحاتمناطقفيزراعيةأراضى

فىالسكانيةالكثافةتزيدولا.الأراضىهذهفلاحةغيرهم

الواحاتحولالسكانيةالتجمعاتمناطقمنمنطقةأي

التمر،السكانيزرعالمناطقهذهوفى.نسمة00022عن

أشجارأعدادتصلوقد.أخرىومحاصيل،القمحالشعير،

فينجدوقد.الافبضعةإلىالواحاتبعضفىالنخيل

كافةيشتركواحدةنخلةالمياهإلىتفتقرالتيالمناطقبعض

ثمارها.حصادفيالسكان

الصحراءفىالرئيسيةالتنقلو!ميلةالجملويعتبر

بطرقالرئيسيةالواحاتترتبطالمناطقبعضوفي.الكبرى

للتنقلوسيلةالناريةالدراجاتاستخداميمكنكما.معبدة

هذاصعوبةرغمالمعبدةغيرالطرقوفيالصحراء،عبر

فىالمناطقبعضتربطجويةرحلاتهناكأنكماالأمر.

.الكبرىالصحراء

والحياةالنباتاتتقل.الفطريةوالحياةالنباتيالغطاء

.الصحاريمنبغيرهامقارنةالكبرىالصحراءفيالفطرية

مع-قلتهاعلىوالشجيراتوالأعشابالحشاشوتتأقلم

التيالنباتاتوبعضفيها.والقاسيةالجافةالمناخيةالظروف
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فىتبقىبذورهاإنحيث،قصيرةلفتراتتعمرفيهاتنمو

هطولوعندلتنمو.الأمطارموسمانتظارفيالأرضباطن

نأتلبثماثم،عاليةبسرعةالحشائشهذهتنموالأمطار

تعمرالتيالنباتاتأما.أسابيعثمانيةإلىلمشةخلالتموت

غيرأخرىمصادرمنمياههافتستمدعاممنلأكثر

تضربطويلةبجذورتتمتعالنباتاتهذهفبعضالأمطار.

.النباتاتهذهلبقاءاللازمةالرطوبةلتمتصالتربةعمقفي

التيالظاءمننادرةوأنواعالبيضاءالغزلانوتنتشر

.الكبرىالصحراءفىالرمليةالكثبانحولأداكستسمى

والسحالىكالثعابينالأخرىالحيواناتبعضتوجدكما

تسمىوالتىالحجمالصغيرةالثعالبوبعضوالجريبيعات

السهولفيموطنهافيتركزالبربريةالأغنامأما.فنك

الصحراويةالمناطقحيواناتمعظموتتميز.الصخرية

هذهوتحصل.طويلةلفتراتالعطم!تحملعلىبالقدرة

التيالنباتاتمنالمياهمناحتياجاتهابعضعلىالحيوانات

ملاجئهافيتبقىالحيواناتهذهومعظمبها.تتغذى

القاسية.الطقسلحرارةتفادياالنهار،خلالوجحورها

عنبحثاالليلفىمخابئهامنالحيواناتهذهوتخرج

،الغزال؟الفنك،المهاةانظر:.المعلوماتمنلمزيدالغذاء.

الجريبيع.

نحوقبل-الجليديةالعصورخلال.تاريخيةنبذة

بمناخيتمتعالكبرىالصحراءإقليمكانعام،01!...

البحيراتمنمجموعةهناككانتفقد.للغايةرطب

الختلفةبالحيواناتتعجالمنطقةكانتوقدوالأنهار.

منغنياغطاءالمنطقةهذهوفرتحيث،والزرافكالأفيال

-الميلاديالخامسالقرنقبلماوحتى.والغاباتالنباتات

أصولهافيترجعجماعاتالمنطقةهذهتقطنكانت

بصفةغذائهافىوتعتمدالزنجىالجنسإلىالسلالية

العصوروفى.والحيواناتالأسماكصيدعلىأساسية

الشر!تىمنطقةمنالنازحةالجماعاتساهمت،اللاحقة

فيالحيواناتوتربيةالزراعةمفاهيمإدخالفيالأوسط

جنوبهاالواقعةالمنطقةهذامنويستثنى،الكبرىالصحراء

فنونالمنطقةهذهعرفتحيثبمالى،الانيعرففيما

.الأخرىالمناطقمنغيرهاقبلالزراعة

الأحوالبدأت..مقعام0004منيقربماومنذ

إلىتميلوأصبحتالكبرىالصحراءفيتتغيرالمناخية

بدأت،الحينذلكومنذتدريجئا.والتصحرالجفاف

الأقاليمحسابعلىتدريجياالتوسعفىالكبرىالصحراء

تقطنالتيالسكانيةالجماعاتساهمتوقد.المجاورة

عبرالتصحرظاهرةوانتشارتوسعفيالكبرىالصحراء

العشوائيالقطععنفضلأ،المنظموغيرالمكثفالرعي

لهذاالهامشيةالمناطقفيخاصةوالنباتاتللأشجار

الإقليم.

الصحراءفيوالتصحرالجفافموجةازديادومع

هذهتقطنكانتالتيمالزنجيةالجماعاتاضطرتالكبرى

كانواالذينالبربر-وحلجنوبا.والنزوحالهجرةإلىالمنطقة

فيالجمالمنقافلة

الكبرىالصحراء

الذينالطوارقيقودها

أصولهمممطيرجعون

البربر،إلىالسلالية

صحراءعبرتمروالقافلة

خلفيةوتظهرالنيجر.

الحبلي.آرإقليمالصورة
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الإفريقية-للقارةالغربيةالشماليةالسواحلفييقيمون

امتدادعلىأنفسهمووطنواالزنجيةالجماعاتمحل

.لكبرىاالصحراء

الشرقمنالقادمةالهجراتعبرالجمالالمنطقةعرفت

فىالتجاريةاسحلعتحملالجمالكانتفقد.الأوسط

وكانتالبربر.فيهايتحكمبريةطرقعبركبيرةقوافل

والمبوالخرزالثيابتحملجنوباالمتجهةالتجاريةالقوافل

شمالأالقوافلهذهوتعود.الأخرىالسلعمنوغيرها

الكولا،وجوز،والذهبكالرقيقالأشياءمنبعديدمحملة

منالشماليةالأجزاءوكانت.الحارةوالتوابلوالجلود

التيالرومانيةالإمبراطوريةمنجزءاالكبرىالصمحراء

.م235-04سنةبينماالفترةخلالعظمتهاأوجبلغت

بعضوتشييدالمدنمنعددبناءفيالرومانساهموقد

فيالفضللهمكانكماالكبرىالصحراءفيالطرق

القرنوفيوفلاحتها.الأرضزراعةفيجديدةنظمإدخال

أصلمنوهي-الوانداليةالجماعاتقامت،الميلاديالرالغ

الإفريقي.الشمالبغزو-جرماني

بدأتوالسابالميلاديينالسادسالقرنينوخلال

العربحملوقدإفريقيا،شمالإلىالإلعملاميةالهجرات

القرنبدايةومع.الإلمملامإلىالدعوةمعهمالمسلمون

الجنوبيةالحدودحتىانتشرقدالإسلامكانالميلاديالعاشر

العربيةأصبحتالإسلامنورومع.الكبرىالصحراءمن

لسكانها.الرئيسيةالتخاطبلغة

معالكبرىللصحراءالأوروبيالاستعماربدأوقد

فرنسا،منكلواحتلتالميلاديعشرالثامنالقرنبداية

القرننهايةمنبدءامنهاأجزأءوبريطانياوأسبانياوإيطاليا،

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصفوحتىعشرالثامن

حصلت،العشرينالقرنمنالستينياتعقدوخلال

علىالأوروبيةالاستعماريةالقوىتحتلهاكانتالتيالبلدان

علىتحصللمالتيالمغربيةالصحراءبامشثناءاستقلالها

المغربنظمأنبعدأم،759عامإلاأسبانيامناستقلالها

عرفتالتيصحراءهسلماواسترجعالخضراءالمسيرة

المغربية.بالصحرأء

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

لعربالجملاإ!ريقيا

مصرالسروكوولمدا

رياخ،نلومتاالصحراءالبربرا

حةلواارقالطوائرلجزاا

فىالأوانزاهيةمرتفعةمنطقةالملوولالصحراء

علىكم،032مسافةتمتد.الأمريكيةالمتحدةالولايات

لولايةالشماليالوسطفيكولورادو،ليتيلنهرطول

أريزونا.

الأوائل،الأسبانب،المكتشفينمناسمهاأخذتوقد

الملونة.الصحراءأيبينتادوالديزيرتوعليهاأطلقواالذين

الانحدار،شديدةمنعزلةهضابالملونةالصحراءفي

*لهاوتكثف.الأمريكيةالمتحدةتبالولابأريزوناووسطلتحمالفيكبيرةمساحةتغطي،المدهشةبالألوالىتزحرقاحلةأرضالللونةالصحراء

الأصفر.واوالأحمركالأزرقالألوانم!متألقةظلالأوتضماريسها
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ووديان،الجوانبمنحدرة،السطحمستويةوهضاب

البركانىالرمادجوفخلالمنوالأمطهار،الرياحكونتها

ألوانوتضيف.السنينبمرور،الصفحىبالطينالشبيه

خاصةالصحراءإلىالجمالمنالمزيدالصحراويةالباستيل

الأا!انتحي!وكأنهاوالعبار،أضوءواالحرارةتبدوعندما

أغاغاوالأرجوانيالزعفرأنيأإوالأرجوانيالأزرقمن

منخاصجانبعلىالملونةأ!همحراءأوتكونوالأحمر.

أخاذةالألوانتكونحيث،والمغيبالشروقعند،الجمال

والصفراءالحمراءالأخاذةاللألوانوتأتي.عميقةوالظلال

والليموني)الأحمر(الهيماتيت-الحديدأكاسيدمن

)ال!صفر(.

الطبيعيةالمعالممنبالعديدالملونةالصحراءوتحفل

وتشمل،الأمريكيةالمتحدةالولاياتإلىملاجتهاتعودالتي

انظر:،الخروطيةالبركانيةوالحممكريترستالسن

يحتويأسذيا،الوطنىالتذكاريووباتكيومعلم.البركان

التاريح.ماقبلإلىترجعهسديةمساكنعلى

الجزيرةشبهصحارىإحدىالكبدرالئفودصحراء

العربيةالمملكةمنالشماليةالمنطقةفيالواقعةالعربية

تأخذ2ءكم032.6قدرهامساحةتشغلوهي،السعودية

.الشرقفيورأسهالغربفيقاعدتهمثلثشكل

الحجدربمنالشرقفيالكبيرالنفودصحراءتبدأ

فىتأخذولكنهافقطميلا25بعرضزبيدةدربالمسمى

527العرضخصبينالمسافةمحتلةالعربنحوالاتساع

الشمالىالإقليمهضابوتشكلجنوبا.43و.شمالآ

حافتهاشمروجبال،الشماليةالكبيرالنفودصحراءحافة

رمالوتتخذ.أخربيةاحافتهاالغربيةوالهضاب،الجنوبية

مركباتمنتحتويهلماأحمرلوناالكبيرالنفودصحراء

الحديد.أكسيد

النفودصحراءغربفيالرمليةالكثبانارتفاعيبلغ

وشرقهاشعمالهاوفيقدم.0003نحووجنوبهاالكبير

س!إلبحر.مستوىفوققدم2لأ...نحو

العربية.الصحراءبمالسعودية:أيضاانظر

.صحراءر،ثا:نظرا.يةلهئدالصحراءا

)الصحن(.المسجدانظر:المسجد.صحن

منسدسدةعدىأطدقاسمالكبرىالصحوة

الأمريكيةالمستعمراتفيالنصرانيةالإحيائيةالحركات

هذهبدأت.الميلاديعشرالثامنالقرنأوائلخلال

الثلاثينياتأوائلفي،المتوسطةالمستعمراتفيالحركات

نيوإنجلاندحتىوانتشرت،الميلاديعشرالثامنأغرنامن

حركةزعمإءبينوكان،الجنوبفيالمناطقوبعض

منأبرشيقسوهوإدواردز،جوناثانالكبرىالصحوة

.الإنجليزيواشفيلدوجورج،ماساشوسيتس

الإحيائيةعناصرفإن،الكبرىالصحوةلحركةونتيجة

كنيسةإلىالناسلتحويلكوسيلةواسعاقبولآلاقت

الشخصيةالدينيةالتجربةعلىالإحيائيةوتركزمعيمة،

مؤيدوأصروقد.للكنيسةالمحددةالدينيةالقوانينمنبدلأ

ضروريةالتجربةهذهمتلأنعلىالكبرىالصحوة

المعارضينلكن.الكنيسةلعضويةتؤهللأنهاومهمة

بمثليمرأندونكنيسةأييتبعأنللفرديمكنأنهأعلنوا

التجربة.هذه

الله.عبدأبو،البخاريانظر:.البخاريصحيح

.الحجاجبنمسدمانظر:.مسلمصحبح

)أواعاليوميةالصحيفةانظر:.المصغرةالصحيفة

الصحع!(.

الأخباردتقديممختصرةنشرةاليوميلأالصحيفلأ

لحسن،ممتازةوسيلةالصحفوتوفرعليها.والتعليق

فيمهمادوراتؤديكما،الجاريةالأحداثعلىالاطلاع

الوسائلعلىالصحفوتمتاز.العامالرأيتش!صل

وبتفاصيلالأنباء،منمزيداتغطيبأنهاالرئيسيةالإخبارية

والتلفاز.الإذاعةأخبارنشراتمنأكبر

الصحفأنواع

سم(58*)38قياسي:للصحفحجمانهناك

أما.القياسحجمنصفويبلغ(مصغرة)صحيفةوموجز

فهي:للصحفالثلاثةالأنواع

والقوميةالعالميةالأخباروتنشر.اليوميةالصحف

والمقالاتالرأيوأعمدةالافتتاحياتوتحوي.والمح!ية

التسلية.وأبوابالخاصة

الطابععليهايغلبأخباراوتنشر.الأسبوعيةالصحف

الحوادثعنفضلاوالوفياتوالمواليدكالأفراح،الضخصي

المحلية.والسياسيةالاقتصاديةالأخبارتنشركما.والحرائق

منكثيرتصدر.خاصةاهتماماتذاتع!حف

الصحفأمالأعضائها.صحفاالعمالونقاباتالشركات

بالمدنالأجانبالسكانفتخدم،أجنبيةبلغاتتطبعالتي

.الكبرى

بالصحيفةالعاملينهيئة

ثلاثةإلىوتنقصم،الكبرىالصحففىالناشريرأسها

:أقسام
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الأعمالكافةلإنجازجميعايقومونأشوعيةأخبارصحيفةمحررو

الصحيفة.طباعةإلىالإحباريةالتقاريروكتابةالتجميعمنالمطلوبة

والمقالاتالأخبارعنمسؤولوهوالتحرير.قسم

الذيالتحريرمديربمساعدةالتحريررئيسويرأسه،الخاصة

والمحررين.المساعدينمنمجموعةبدورهيرأس

الصحيفةأنمنالتأكدوعليه.التجاريةالأعمالقسم

التجارية،الأعمالمديرالقسمهذاويرأس.ربحاتحقق

مديرويشرف.تسويقومدير،إعلانمديرويساعده

بيعوأكشاكبالناقلاتالصحيفةتوزيععلىالتوزيع

والبريد.الصحف

ويدير،الصحيفةالفنيالقسميطع.الفنيالقسم

حروفالعمالبعضوينضد.القسمعملياتالإنتاجمدير

والقصصالصوربترتيبغيرهميقومبينما،الطباعة

بتثبيتالمطبعةتشغيلعماليقومكما،والإعلانات

الطباعة.الاتعلىاللوحات

الصحفإنئاجيئمكيف

ما.صحيفةإنتاجفيالأولىالخطوةهوالأخبار.جمع

هما:مصدرينمنالأخبارعلىالصحيفةوتحصل

ويستخدم.الأنباءوكالات2-الصحفيونمراسلوها-أ

والبحوث،الشخصيةالمقابلاتالصحفيونالمراسلون

وتقوم.المعلوماتلجمع،الصحفيالتحقيقوأساليب

بنقل،العالمأنحاءفىمراسليهاطريقعنالأنباءوكالات

الأقمارجهازعلىالصحيفةلمكاتبوالصورالتقارير

الصحافةوكالةالكبرىالأنباءوكالاتومن.الصناعية

روسيافيوتاسإنجلترافيورويترفرنسافيالفرنسية

السعوديةالأنباءووكالةالمتحدةبالولاياتوأليونايتدبرس

السودانووكالةبمصرالأوسطالشرقأنباءووكالة)واس(

.ع()مالعربىوالمغربللأنباءإفريقياوتونس)سونا(للأنباء

أنباءووكالةالجماهيريةوأنباءالجزائريةالأنباءووكالة

...اليمنيةالأنباءووكالةالقطريةالأنباءووكالةالخليج

وغيرها.

الخبرينبعضيكتبوتحريرها.القصصكتابة

رئيسلمساعديولكنبأنفسهمالقصصالصحفيين

ماعادةالتيالقصصمنالعديديكتبواأنالتحرير،

الخبرينبعضمنبالهاتفعنها،معلوماتشلقون

الصحفيين.

تختلف.الخاصةوالمقالاتالافتتاحياتإعداد

رأيعنتعبرأنهافيالإخباريةالقصةعنالافتتاحية

منالمألوفةالأنواعوتشمل.لاعتناقهالقراءتعستميل

والصورالإخبار!ةبالتقاريراليوميةالصحصتزودالسلكيةالخدمات

منالصوراليوميةالصحصتتسلم.العالمأرجاءكامةمنالفوتوغرافية

.بالتلغرافالصورنقلأحهزةعرالسلكيةالخدمات



اليوميةالصحيفة68

ووصفالمشاهير،بعضمعالشخصيةاللقاءات،القصص

وغيرها.زيارتهاالمستحبال!ماكن

بالحروفتنضدالصحفكانت.الحروفتنفيد

وتنئ)اللينوتيب(السطريةالمنضدةتستخدمهاالتيالمعدنية

.الحروفمنكاملةسطورا

إنتاجهفيتماحالياوالمستعملالفوتوغرافىالنوعأما

الفوتوغرافي.التكوينتسمىبطريقة

تحالالتجريبيةتصحئالطبعةبعد.الصفحاتإعداد

الالتزاممعتخطيطها،أو،الصفحاتإعدادعاملإلى

.التحضيريالطاعىبالنموذج

الطباعةطريقةالصحفتستخدمالمحيفة.طباعة

عنمرتفعس!الطابعةللوحاتيكونحيثالحروفية،

علىالطابعالسطحيكونحيث،الأوفستأوخلفيتها

للصحفويمكن.الطابعةغيرالأجزاءمستوىنفس

الويقتين.كلتامعفوتوغرافياالمنتجةاللوحاتاستخدام

الدجاريةالعمليات

الإعلالات،مندخلهاثلثينحوعلىالصحفتحصل

الصحيفة.بيعمنالدخلباقيوعلى

الصحفمساحةمن%06نحوويشغل.الإعلان

إعلانات2-عرصإعلاناتأ-:شكلينعلىوهو

تشغلوقد،صوراالعرضإعلاناتمعظموتشمل.مبوبة

قسمفيفتظهرالمبوبةالإعلاناتأما.صفحاتبضع

الصحيفة.منمستقل

ربطهايتم،المطبعةمنالصحفخروخ!بعد.التوزبغ

إلىالشاحناتوتحملها،حزمشكلعلىبالأسلاك

باقيتعنونبينماالتوزيعومراكز،الصحفبيعأكشاك

بالبريد.لإرسالهاتوطئةالصحف

العالمحولالصحف

الصحفهيحجمأ،أصعالماصحفأضخم

قراءمجموعفيالعالمفتتصدرالمسويدأما.الأمريكية

شخص.00012لكلنسخة572يباحيثصحفها،

الحكوماتمعظموتفرضوفنلندا.وألمانيااليابانوتليها

الصحف.فطينشرماعلىرقابة

لهاالعربيالعالمفىصحفتوجد.العربيالعالمفي

مثلمختلفةومقالاتأخبارمنتنشرفيحاأجةوفعاتأثير

والرياف)مصر(والمساءوالجمهوريةوالأخبارالأهرام

.اليومأجارتغطيالتيالموادعدادبىالمحررونيقومحيثلالحركةتموجكيرةعمحيفةفيالأخبارغرفة
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يتمحيتالحاسوبعلىالسصوصمصفم!بهيقومالموضوعتحرير

للطماعة.وإعدادهاالمادةتحرير

ثموإيضاحاتنصوصمنالمادةتركيبيشملالمفحاتتصميم

سالبة.أوموجبةأفلامعلىتصويرهايتم

لوحعلى-الموح!أوالمسالب-الفيلميوضع.الطباعةألواحتجهز

.تظهيرهيتمتمالمادةلتثميتللصوءويعرضالحسالرالطاعة

وجرائد)السعودية(القرىوأموالبلادوالملدينةوالجزيرة

الوطنيوالإنقاذالوطنيوالكفاحالعربيالمغرب

)المغرب(والشعب()السودانالحديثوالسودان

)تون!(والحريةوالصباح)الجزائر(لنصرواوالجمهورية

)قطر(والعرب()الكويتوالأنباءوالقبسوالسياسة

()عمانعمانوأخبار()الإماراتالخليجحوأنباءالفجرو

(البنانوالنداءوالنهاروالحياة)الاردن(لدستورواوالرأي

وغيرها.

صاحبةهياليابانيةشمبونأشاهيصحيفةاسيا.في

نسخةمليون11)العالمفيصحيفةلأيةتوزيعأكبر

)الشعبريباورفيهيالصينصحفوأكبريوميا(.

(.اليومية

يوميةصحيفة22لأسترالياحولها.وماأستراليافى

هيرالدمورننجسيدنىأشهرها(نسخةمليون)5.3

نحوتوزيعهايبلغ،يوميةصحيفة34نيوزيلندافيوتصدر

نسخة.مليون

التايمزأشهرهايوميةصحف01إنجلترافيأوروبا.في

لوفيجاروفهيالفرنسيةالصحفأشهرأماوالجارديان

بسح!تقومالطاعةآلةفيالطهباعةلوحوضعبعد.الصحيفةطباعة

الصحيفة.صمحاتلتشكيلوطيهاصفحاتإلىوتقطيعهوطباعتهالورق

المطهبوعة.المادةمنللتأكدالطاعةآلةمنخروحهاعندالصحيفةفحص
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!ر-*--.-!.س-،--صم

بخ+:أخ!ح!3نرلأمح!--!حر-؟--لملم

ير،-!!علآظلأع

عرفةإلىالمتحركالاقلالحزام!ساطةتقلجاهزةيومةصحيفة

التسليم.شاحاتتشظرحيتالريد

مليون)7برافداالرو!ميةالصحف!أضسهرومنلوموندو

(.نسخةمليونأ1)وازفستيا(نسخة

فىلابرنساصحفهاأكبر.اللاتينيةأمريكافى

أكسلسيوروالبرازيلفيساوبالودووأستادوالأرجنتين

المكسيك.في

الإنجليزيةباللعةحنداصح!أشهر.الشماليةأمريكافي

.بمونترياللابري!أغرنسيةاباللغةوأشهرهاالجازيتهي

يوميةصحيفة0.071نحوالمتحدةالولاياتلدى

فتزيداليوميةالصحفتوزيغجملةأما.أسبوعية05.7.و

بوسطنهىالصحفوأشعهر.نسخةمليون06عن

بوست.والواشنطنتايمزونيويوركجلوب

ئاريخيةنبذة

كانتالتيباليدالم!صربةالأخبارصحفكانتربما

صحيفةوأقدم.يوميةصحفأولالمهمةالأماكنفىتعلق

اليومية()الحوادثديورناأكتاهيمعروفةمكتولةإخبارية

يوميةصحيفةوأول..مق95عامرومافيظهرتالتي

باو(.)تايباودايتدعىسيارةصينيةنشرةهيمطبوعة

خشبيةصحائفمنباوالدايطباعةالصينيونبدأوقد

م.007سنةحواليمحفورة

كانتفقدايلآننعرفهاكماالصحفطباعةبدايةأما

الخامسالقرنفيوهلةأولنشرتإخباريةكتباأورسائل

الإخباريةالرسائلهذهأقدمنشرتوقد.الميلاديعشر

فيإنتلجنسرزوأكورنتزوكورنتزغالباتدعىكانتالتي

الأخبارعلىتحتويكانتوقد.التجاريةأوروبامراكز

التجارتهماقدالتيالأحرىالعامةالحوادثوأخبارالتجارية

.البنوكوأصحاب

الأخبار.صحفالإخباريةالرلحمائلهذهبعدوظهرت

خلالالظهورفيالرسميةالأخبارصحفلدأتوقد

فىالمكتوبةالإعلاناتوعلقتعشر.السادسالقرنأواخر

عملةدفعمقابلتقرأوكانتفينيسيا.فيالعامةالأماكن

وهى-جازيتالكلمةاشتقتوقدجازيتا.تسمىنقدية

نأويبدو.العادةهذهمن-القديمةللصحفالشائعالاسما

ألمحشاهيبانتظامومنشورةمطبوعةإخباريةصحيفةأول

هذهنشرت،أم906عاممنفابتداء.زيتنجأودررليشن

تمكانتالتيستراسبرجفيأسبوعياالإخباريةالصحيفة

ألمانيا.فيآنذاك

جورنالفرانكفورترتعدع!ثر.السابعالقرن

وقد.العالمفيحقيقيةصحيفةاولعموماالأممبوعية

.أم561سنةبألمانيافرانكفورتفيإميلإيجينلوفأنشأها

بعدفيهاالصحفأولأنشئتفقدالأحرىالبلدانفيأما

الصحفهذهوتتضمنعشر.السابعالقرنفيالتاريخذلك

)فينيوزوويكلى(الدنمارك)فيمركوريوسدانسكدن

يدوجازيتافرنسا()فيفرانسديجازيتوذيإنجلترا(

وجازيتاهولندا()فيوكورنت(المكسيك)فيمكسيكو

السويد()فىتيدندبوستوأوردينريأسبانيا()في

كانتوقد.أم066سنةألمانيافيزيتوبخليبزجر:نشرت

أولأصبحتماسرعانثم،أسبوعيةصحيفةأسدايةافى

أ!انم.افييوميةمجلة

أقدمسيتنجوينرصحيفةتعدعشر.الثامنالقرن

أولنشرتفلقدالوجود.حيزفيتزاللايوميةصحيفة

ماباستمراروظهرتالنمسا،فيفيينافيأم561سنةمرة

أماام(.1459)93!الثانيةالعالميةالحربفترةعدا

سنةظهرتفقد-روسيةصحيفةأولوهي-فيدومستي

حربأخبارتنقللكىالعظيمبطرسمنبامرأم207

فىظهرتيوميةصحيفةأولأماالسويد.معروسيا

ظهرتصحيفةوأول،كورنتديلىفهيالمتحدةالمملكة

صحيفةأماجواتيمالا.ديجازيتاهيجواتيمالافي

!اأشدممنواح!ةهـصتيدندبرلنجسك

كنديةصحيفةأقدمجازيتاهاليفاكسوكانت.الدنماركية

فيسدلرانتلجنتكريستيانياصحيفةوظهرت.مهمة

كولمبيا،فيفيسانتاديجازيتاوصحيفة،النرويج

يوميةصحيفةأقدمأماالهند.فيوورلدإنديانوصحيفة

فهيالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيانقطاعبلاتصدر

فيألكسندريافيأم797عامصدرتالتيجازيت

فىظهرتالتيالأخرىالصحفومنفرجيخيا.ولاية

الانحتىالصدورفيمستمرةومازالتعشرالثامنالقرن

زيورخرنيووصحيفةالمتحدةالمملكةفىالتايمزصحيفة

سويسرا.فيزيتنج

التا!معالقرنبدايةفيظهرتعشر.التاسعالقرن

ونشرت.جازيتتدعىأستراليةصحيفةأولعشر
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لإ:التواليعلىهماصحيفتينأولوفنزويلاالأرجنتين

.كاركاسديولاجازيتامركنتلتلجرافو

التيالصحفبعضتأسيسأيضاالقرنهذافيوتم

الصحفهذهوتتضمن.العالمصحفأعظممنتعد

ومانشسترتلجرافوالديلىالأرجنتينفيلابرنسا

فيجاروولو،المتحدةالمملكةفي(الجارديان)الانجارديان

فيزيتنجوفرانكفورترفرنسا،فيموند(لو)ألانتونولو

فيشمبونومينيشيإيطاليا،فىسيراديلاوكورييرألمانيا،

.اليابان

مقدورفيأصبحالتامئكلشر،القرنأوأسطوبحلول

بصورةالعالمأنحاءجميعفيالأخبارتغطيأنالصحف

الإلكتروني،التلغرافاختراعبعدوذللثقبل،ذيمنأسرع

عمليةسرعةوزادت.العالميةالسلكيةالخدماتواستحداث

بدأتالتي،الدوارةالمطبعةلاخترأعنتيجةالصحيفةإنتاج

فيلادلفياصحيفةطورتهاثمبتشغيلهااللندنيةالتايمزصحيفة

اللينوتيب.لاختراعونتيجة،الأمريكيةلدجرببلك

تشغيلنفقاتارتفاعأدى.الأخيرةالاتجاهات

الصدور.عنتوقفهاإلىالبلدانبعضفيالصحف

المتزايدةالأهميةكانفقدالآخرالرئيسيألاتجاهأما

أوجدهاالتي!السلاسلهذهنمتفقد.الصحفلسلاسل

المبكرةالسنواتخلالبعض،فيبعضهاالمؤسساتدمج

الصحفبشراءقامتقدانهابيد،العشرينالقرنمن

ففى.الستينياتمنذخاصوجهعلىسريعةبنسبةاليومية

%07حواليالسلاسلتمتلكالأمريكيةالمتحدةالولايات

اليومية.الصحفمن

الصحفمنكايرجددتالستينياتمنوابتداء

وأنظمةالحاسوبيةالطباعةإدخالبوساطةالإنتاجيةمرافقها

قصصهمكتابةالصحفيونالمراسلونويستطيع.التصميم

ثم،حملهيمكنهمصغيرشخصيحاسوبعلىالإخبارية

وهو،المودمبوساطةالصحيفةمكتبإلىذلكبعدإرسالها

الهاتف.خطوطعبرالمعلوماتترسلآلة

الصحيفةصفحاتإعدادعملياتكذلكوتطورت

إدخالالصحفبعضفىيتم،المثالسبيلفعلىوطباعتها.

فيالتجاريةوالإعلاناتوالصورالاخباريةالقصص

ويمكن.الحاسوبداخللايزالوهوالطباعيالنموذج

الصحيفةصفحاتمنكاملةصفحةطباعةعندئذ

ترقيمتدعىالتي،الطريقةهذهوتمكنوتصويرها.

عمليةتخصمنالصحيفةفيالعاملين،الكاملالصفحات

للصفحة.المكونةالختلفةالأجزاءلصق

تدعىإلكترونيةصحفاالصحفمنالعديداليومتقدم

الحاسوبمصتعملويستطيعإذ.السلكيةالصحفأيضا

الإعلاناتوغالبا،الإخباريةالقصصإلىبحريةالوصول

كذلكالصحفبعضوتوزع.المودمباستخدام،المبوبة

الفاكس.طريقعنصفحاتها

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

بعدعنالطابعةبرسأسوشييتد

الطاعةال!علان

الفاكسميليحيةالافتتا

لقولبةالةوكا،ستا

اللينوتيببعدعنالتصوير

الحريالمراسلالصحافةحرية

بعدعنالحروفممضدةالضوثيةوالطباعةالضوئيالحفر

لشرارويتر

اليونايتدبرسالرابعةالسلطه

الصحافة

الموضوعصرعنا

الصحفأنواع-1

اليوميةالصحف-أ

الأسبوعيةالصحص!-

حاصةاهتماماتذاتصحف!-ج

بالصحيفةالعاملينهيئة-2

التحريرقسم-أ

التجاريةالأعمالقسمب

الف!يالقسم-ج

الصحفإنتاجيتمكيف-3

-دالاخبارجمع

هـ-وتحريرهاالقصصكتابة!

-ووالمقالاتالافتتاحياتإعداد-ج

الخاصة

التجاريةالعمليات-4

التوزيعبالإعلاد-أ

العالمحولالصحف-5

في-دالعربيالعالمفي-أ

فيهـ-آمميافي-ب

في-وحولهاوماأستراليافى-ج

تاريخيةنبذة-6

الحروفتمضيد

لصفحاتاإعداد

الصحيفةطباعة

باوروأ

تينيةا!لاايكامرأ

ليةلشماامريكاأ

أسئلة

الأممبوعية.والصحفاليوميةالصحفبينالفرقباحتصارادكر

التحارية؟الأعمالقسممسؤوليةما2

الأخار؟جمعيت!اكيمى-3

لاختصار.إحداهاايترح؟الحرو!تسضيدطرقما-4

الصحيفة.طباعةكيفيةباختصاراشرح-5

العالم؟صحفأشهرما6

منتترسبعندماتنشأصخورالرسوييالصخر

عندماأو،وحيواناتنباتاتبقاياأومعدنيةموادالماء

شميوعا.الأقلالحالاتالثبفيأوالهواءمنتترسب

اليابسةأرباعثلاثةحواليالرسوبيةالصخوروتغطي
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نهرمصسبمثل،الأماكنبعضوفيالبحار.قيعانومعظم

.ام002عنالرسوبيةالصخورسماكةتزيد،المسيسيجي

الرسوبيةالصخورتكوينفترةأنالجيولوجياعلماءويقدر

واحدةالرسوبيةالصخوروتعد.سنةبليود.53عنتقللا

فهماالاخرانالنوعانأماالصخور.منأنواعثلاثةأهممن

النارية؟الصخورانظر:.المتحولةوالصخورالناريةالصخور

.المتحولالصخر

استخداماتلهاالصخور،منعديدةأنواعوهناك

شيوعا.الرسوبيةالصخورأنواعأكثرالطفلويعد،متعددة

أ!هملصالأمنخليطأي،المضغوطالطينمنيتكونوهو

ويستخدم(.معدنيةموادمندقيقة)جسيماتوالغرلن

الشائعةاشسوبيةالصخورومنالقرميد.صنعفيالطفل

معدنمنأساسايتكودالذيالجيريالحجرالأخرى

وصناعةالبناءفيالجيريالحجرويستخدم.الكلسيت

الأسمنتويصنع.الأخرىالأغراضمنوالعديدالطباضعير

ويستخدم.الطفلمنبقليلالخلوطالجيريالحجرمن

المكودوالكونجلوميريت،الرملمنالمكونالرملىالحجر

لاصقويعحلالبناء.فيالحصىذراتأوالرملمنأيضا

الحجرفيالحصىذراتأوالرملتماسكعلىمعدني

بقايامرحطياالم!صنالفحمويعد.والكونجلوميريتالرملي

أططاقة.رئيسئامصدراالمضغوطةالنبات

عمدمااست!صنافياشسوبيةالصخورمعظموتبدأ

شواطئفي،الرملأوالغرينأوالصلصالحبيباتتترسب

عامبعدوعاما.والمحيطاتالبحيراتقيعانفيأوالأنهار

تسمىمستويةواسعةطبقاتوت!صنالمعادنهذهتتجمع

بعضعنبعضهايختلفالتيالطقاتوهذه.الطبقات

معظمعنالر!موبيةالصخورتميز،البنيةأوالتركيبفى

تضغط،السنينآلافوبعد.والمتحولةالناريةالصخور

صخريةطبقاتإلىوالصلصالالناعمانرينطبقات

الماءأماتعلوها.التىالأخرىالطقاتوزنبفضلمتراصة

فيتركوالحصىالخشنالرملطبقاتعبرببطءيسيلالذي

علىيعملمماالجزيئاتهذهحولالأسمنتمعدنوراءه

وحيثماالصخور.لتكونببعضبعضهاالطبقاتهذهلصق

مساحاتفإنالتاكل،أوللتشويهالأرضقشرةتتعرض

تتكونوقد.للعيانتتكشف!الرمموبيةالصخورمنكبيرة

فقدولذاالماء،تبخرعمليةأثناءالرسوبيةالصخوربعض

عنالمنفصلةالخلجانفيالصخورملحمنطبقاتتكونت

تاركاالماءيتبخرحيثالمالحةالبحيراتفيأوالبحار

فيالأحافيرمعظموتوجد.الملحللوراتمنطبقات

الرسوبيةالموادتغطيعندماوتتكون،الرسوبيةالصخور

إلىالرسوبيةالموادومبول.الميتةوالحيواناتالنباتات

وتتكونآتارهما.أووالحيوانالنباتبقاياتحفظصخور

انظر:الأحافير.هياكلمنكلياالجيريالحجرأنواعبعض

.لأحفورةا

تر!سات،فرتيرلتراا

الحيريلححرا

لرملىالححرا

يتشاصحر

لصحورا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الطمقيةالصخور

الطباشير

الطمل

الطهين

الظر

الححريالفحم

المرحاد

ححر،المرل

الممط

!نيتكونالصلابةقليلرسوبىصخرالزدتصخر

الطبيعي.والغازالزيتمنهيستخرج،دقيقةحبيبات

منخفيفةاللونبنيةطبقاتمنالزيتصخريت!صن

والكيروجين.الكيروجينمنداحضةبطبقاتمحتلطةأط!تا

الخضراءالطحالببقايامنوحدتشمعيةعضويةمادة

الزيتعلىالحصولويمكن.الأخرىالحيةوالموادالمزرقة

بتسخينوذلكالكيروجينمنالطيعيوالغازالخام

الزيتصخورمنضخمةترسباتوجدتوقدالصخر.

والولاياتوالسويدومنشورياوأستونياالبرازيلجنوبيفي

الزيتصخورمنالزيتامشخراجطريقةوعرفت.المتحدة

العاليةالتكلفةاستخدامهمنحدولكن،طويلةسنواتمنذ

الابار.منالمضخوخالزيتتوفررإمكانية

فيالصخر.منالزيتلاستخراجأصريقتانتستخدم

لمعالجته،مصنعإلىوينقلالصخردسحقالأزلىأمحمليةا

الحرارةتطرد.م048منأعلىحرارةدرجةإلىويسخن

سائل.زيتإلىتتكثفثمالصخرمنالزيتأبخرة

*في-

الريتأ!رة

الم!ضروإلى

للمشعلاتصرقود

ص

لرباصحر

المسحو"ث

تحميعألاب

الريتأدحرة

صتمعلاتقصحسار

العار

طريقةتسمىلطريقةالزيتعخرمنعليهالحصوليتمالخامالزيت

م048م!أكثرإلىالرسوليةال!كححورتسحيريتم.بالمعوحةالتقطير

ثمالصحرمنالزيتبحارالحرارةتحلصالعار.مشعلاتلوساطة

المكثرو.فىالبحاريتكت!



هذهوفى.المكانفىا!لعالجةطريقةالثانيةالعمليةوتسمى

الصخر،ترسبقاعفيحفرةبحفرالمعدنونيقومالطريقة

وتتفتت.فتنهاربالديناميتالترسباتبتفجيريقومونثم

فتشعلالترسباتداخلوالهواءالغازمنخليطوينسحب

ثمالصخر،عنمنفصلاالزيتبتبخرالصسضوشخن

الزيتضخيتمثمومنثانيةمرةلمسائلزيتإلىيتكثف

أعلى.إلى

النفط.:أيضاانظر

القمر(.يتكون)مالقمرانظر:.اوويا!

وأالحرارةبوساطةيتغيرصخرالمتحولالصخر

تغيراتمنالصخرهذاوينتجمعا.كليهماأو،الضغط

فيالمدفون،الصلبالصخرفيتحدثوكيميائيةبنيوية

منالمتحولالصخريشكلأنويمكن.الأرضيةالقشرة

الصخروهما،الصخرمنالاخرينالرئيسينالنوعين

منيتشكلأنيمكنكما.الرسوبيالصخروالناري

.أخرىصخور

هما،عمليتينبإحدى،المتحولالصخرتشكيلويمكن

عمليةوفي.الإقليميالتحولأوالاتصاليالتحول

الناتجة،الحرارةبوساطةالصخرتغييريتم،الاتصاليالتحول

أماالمنصهر.البركانيالصخروهو،المجاورةالصهارةعن

علىوالضغطالحرارةمنكلفيعملالإقليميالتحولفى

الحركةنتيجة،رئيسيبشكلالضغطوينشأالصخر.تغيير

،عادةالتحركاتوتكون.الأرضيةالقشرةفيالمستمرة

التحولعمليتيكلتافىويتم.الجبالبتكونمرتبطة

معادنوتكوينالصخر،فىالموجودةالمعادنبعضتفكيك

بإعادةالمعادنتكوينفىالتغيرهذاويسمى.جديدة

تصبحوقد،بنيتهتتغيرال!مخر،بلورةتعادوعندماالتبلر.

أكبر.الصخرتكونالتيالذرات

وتشمل.المتحولةالصخورمنكثيرةأنواعوهناك

،المتحولالبازلتوهوالأمفيوبي،الصخرالمعروفةالأنواع

صخرو،الجيريالحجرمنيتشكلالذيالرخامو

الطفل.عنينتجالذيالأردواز،

الصخور.،الصخريالتحولأيضا:أنظر

فيالتموجوينتج.مموجخشنصخرالئالسصحر

الداكنة،المعادنامتزاجبسببالصخورهذهأنواعمعظم

فىالتموجينت!ت.الختلفةالصخرطبقاتفياللونالفاتحة

والإبرية.المسطحةللبلوراتالمتوازيالميلبسبببعضها

،الأخرىالمضلعةوالصخور،الشيستصخورباقيوبخلاف

طبقاته.طولللكسرعلىقابلايى!النايص!صخرفإن

37آيرزصخرة

والضغطالحرارةبفعلتشكيلهتمخشنحبيبيصحرالنايسصخر

منمختلفةطبقاتالصحرهذاأنواعلجميع.الأرضقشرةضمن

والفاغ.الداكناللودذاتالمعادن

وأحد،المتحولةالصخورمنشائعنوعالناي!روصخر

التحولأثناءتكونوقدللصخور.الرئيسيةالأنواع

الناريهما،الصخورمنرئيسيينلنوعينالإقليمى

الأصلىالصخروالضغطالحرارةتغيرحيث،والرسوبى

منتشكلتالتىالصخورتسمى.الأرضقشرةضمن

الفلسبارمنتتكونوهي،المعتدلالنايسالناريةالصخور

انظر:.الحديديةالمغنسيوموالكوأرتزوسليكات

السليكات.

الرسوبيةالصخورمنتشكلتالتيالصخورتسمى

الفلسبارمنتتكونوهي،الأصلالرسوبيالنايس

واللبيوتايت.الجرافيتمثلأخرىومعادنوالكوارتز،

)الصحورالصخورانظر:الالدساسية.الصخرة

النارية.الصخور(،النارية

الشمالبحرسطحقربصخرةالإئشكيبصحرة

المدخلعنكم26وتبعدأسكتلندا.ساحلمنبالقرب

الأساطيرلإحدىووفقا.تايبحرلسانإلىالمؤدي

عوامةمرةذاتوضعقدالرهبانأحدفإن،الأسكتلندية

وقطعخطرها.منالمستوطنينلتحذيرالصخرةفوقجرسية

لتمضىوأطلقهاالعوامةيشدالذيالحبلالقراصنةأحد

فيالقرصانذلكسفينةغرقتولكن.الصخرةعنبعيدا

وأعادذاتها.بالصحخرةاصطدمتعندمالاحقوقت

أم(،843-1)774ساوثيروبرتالبريطانيالشاعر

باسمصاغهاالتيالشعبيةالأغنيةفىالألممطورةهذهرواية

الأنشكيبصخرةتسمىماوكثيرا.إنشكيبصخرة

.الجرسصخرة

المنطقةفىيقع،عملاقصخريبروزايررصحرة

حاداارتفاعاالصخرةهذهترتفعأستراليا.منالشمالية
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الصحرة.لرؤيةعامكلالممطهسقةهدهإلىالسياحم!آلال!ويمد.المحيطةالسهولفوتترتفعا!سطىاأسزايى!يايرزلصخرةالضخمةالكتلة

بعدعلى،اشمليةأممثباداسهولب!تمنم335إلىيصل

ماوترتفعسبرينجز.أليسرعربيجنوبتقريبا،كم045

أصخرةاشيبلطوأأجحر.اسطحفوق،م876منيقرب

محيطويبلغأك!ا،،6وعرضهاكما،4.2منأكثر

كم.8قاعدتها

شروقعندأحمربلونالرمليةالصخرةأحجاروتتوهج

كثيفةطبقاتمنايرزصحرةوتتأل!وغروبها.الشمس

يحتويرمليصخر)وهوالأركوزمنالانحدارشديدة

إلىتعود(الألومنيومسليكاتمنكبيرةكمياتعلى

ضئيلعمقعلىمشابهةصخرةوتقع.الكمبريالعصر

التعريةبدأتوقدآيرز.بصخرةالمحيطالرمليالسهلتحت

العصرفيالأرجحعلىآيرزصخرةكونتالتى

.الطباشيري

علىالأصليونالبلادسكانأطلقهالذيوالاسم

وزين.الكبيرةالحصاةبمعنىأولوروهوايرزصخرة

.بالرسومالصخرةفيالموجودةالكهوفالأصليونالسكان

عامالصحرةهدهجايلزإيرنمستالمكتش!شاهدوقد

عامفيجوسوليمهوآخر،مكتشف!وزارها،أم872

فيكانأ!ذياآيرز،هنريالسيرباسموسماها،أم878

الجنوبية.أسترالياوزراح!رئيسالحينذلك

إلىآيرزصحرةعليهاتقعالتيالأرضأعيدتوقد

فىالموتيجولاشعبوهم،الأصليينالسكانمنأصحابها

حديقةإدارةالأصليونالسكانسلمثمومنأم،859عام

بموجبالاتحاديةالأستراليةالح!صمةإلىالوطنيةأوأ!ر

عاما.99لمدةإيجارعقد

المدالجرانيتحجرمنقطعةلليموتصحرة

فىالبحرمنبالقربتوجد،أم062عامعليهامنقولق

المتحدةبالولايات،ماساشوسيتسبولاية،لليموث

فإن،الشعبيةالقصصإحدىترويهماوحمسب.الأمريكية

قدمايفلاورالسفينةظهرعلىالأوائلالمهاجرينمنفريقا

شاطئإلىنزولهمعندالصخرةهذهعلىأقدامهموضعوا

منالأولىالزمرةأديعتقدالديالموقعقربتوحدبليموثصخرة

ولايةفيبليموتبحليجلزولهاعندأقدامهاحطتقدىالأوائلاالرواد

حركتلقد.أم026عامالأمريكيةالمتحدةبالولاياتماساشوسيتص

حافةعدالجرانيتم!مظلةتحتأحيراواستقرتمراتعدةالصحرة

الحليج.مياه
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منكثيرالكن.أم062ديسمبر21في،بليموث

فوقفعلاخطواالأوائلالمهاجرينأنفييشكونالمؤرخين

كانتالصخرةأنالأكبروالاحتمال،الصخرةهذه

لقد.المهاجرونفيهانزلالتيالبقعةمنبالقربموجودة

الفترةفيمراتعدةمكانهامن،بليموثصخرةنقلت

هذهواستقرت.ام29وا1774عاميبينالواقعة

الماء،حافةمنقريباالجرانيتمنمظلةتحتالانالصخرة

الأوائلالمهاجريننزولعلىشماهداتذكاريانصبابوصفها

.أم062عامفيالبلادهذهإلى

الإنشكيب.عخرةان!:.الجرسصحرة

وفى.الأرضمنوالصددادصدبالجزءهىالصخور

فيهاتنموالتربةمنبطقةالصخريغطىعدةمناطق

حبيباتمنتتكوننفسهاوالتربةالأشجار.أوالنباتات

عضويةبموادمختلطةتكونماعادة،الحجمدقيقةصخرية

أعماقفىأيضاالصخوروتوجد.والحيواناتالنباتاتمن

القطبية.الجليديةالقلنسواتوتحتالمحيطات

فىتشاهدأنيمكنك،التلالخلالالطرقوفي

المكشوفة.التلالجوانبعلىالصخورمنطبقاتالغالب

لتكونالصخورفيعميقةقنواتالأنهارتحفر

خطال!صيرةالصمخريةالأجرافتحددأخاديد.كذلك

أسترالياغربيشمالمنها،عدةمناطقفيالبحريالشاطئ

ترتفعالصحراويةالأقاليموفي.والنرويجوجنوبها،

السهولمستوىفوقالمستدقةوالقبابالصخريةالأجراف

الرملية.

توليفاتأوركاميةتجمعاتمنالصخورمعظمتتكون

منبلوراتالبازلتصخريحويفمثلاأكثر.أومعدنمن

الأحيانبعضوفيوالبيروكسين.البلاجيوكليز،معدني

ذاالصخرمعهايصبحلدرجةالحجمصغيرةالمعادنتكون

إذاولكن.معدنيةحبيباتبهترىلا،وكثيفكتليمظهر

يمكنكالمجهرتحتالصخرهذأمنرقيقاقطاعافحصت

له.المكونةالمعادنحبيباترؤية

.الأعمالمنالعديدفىلنامفيدةوالمعادنوالصخور

فيأخرىعخوراووالرخامالجرانيتالبناؤونويستخدم

،الجيريالحجرمنويصئالأسمنتالتشييد.عمليات

قويالصخورطحينجعلعلىتساعدأخرىوصخور

المبانيلالممتخداماتالأمدطويلةمقاومةوذا،التماسك

.والطرقوالسدود

،والرصاصوالحديد،،الألومنيوممثلالفلزاتوتأتي

الخاماتتمدناكما.الخاماتتسمىصخورمنوالصفيح

الخاماتتقعوقد.وأليورانيومالراديوممثلالمشعةبالعناصر

الصخورعنموجزةحقائق

الجسوبيةالحافةم!بالقربالجيريالححرم!هائلةكتلة.طارقجبل

الرئيسة.أوروباليابسة

كولورادوينابيعصبالقربالالهةحديقةفي.الملتوازنالعخر

كتلمنالعديديوحد،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيبكولورادو

صسيرة.قاعدةعلىبتوازنيرتكزالرمليالححر

عنتخرجأنأوتشنىادالصحورلمعظميمك!لا.الانثنائيةالصخور

منرفيعةلرقائقيمك!ألهإلا،عليهتكونالذيشكلها

الهنددييوجداشملحجرمننادرنوعوهو،الإيتاكولميت

سمب!باليدتنثنىأنالأمريكيةالمتحدةبالولاياتكاروليناوش!ال

البلورية.شيته

كانوقدالماء.فوقيطعوصحرالخفافحجر.الطافيةالصخور

تطايرتحيمماالغازاتتركت.لالغازاتمملوءةبركاليةحمما

بال!اء.ملئتالتيالدقيقةالفتحاتملايين

وقىب.العالمديالصخورمن%89منأكثرتحتمكلالثمانيةالعناصر

السليكون.46()5الأكسجين:التاليةبالممسبالعماصرهده

يومالصود3(.6)لكالسيوما(5)يدلحدا)8(الألومنيوم(6.72)

.(2)لمعسميوما(6،2)سيوملبوتاا(8،2)

بعضوفىباطنها.أعماقفىأوالأرضسطحمنقريبا

النحاسخاماترواسبمنعاليةجبالتتكونالمناطق

والحديد.

مثل،قيمةفلزيةلامعادنالصخوربعضوتحوي

عدافيما،جمئالمجوهراتوتأتي.والجرافيتالبوراكص!

الماسويستخرجالصخور.منواللؤلؤ،والمرجانالكهرمان

المتحدةالولاياتفيوأركنساسإفريقياجنوبمناجممن

الزمردويوجد.البيريدوتايتيسمىصخرمن،الأمريكية

كولومبيا.فىأسودجيريحجرفي

الصخور.بدراسةالأرضتاريخالجيولوجيونويدرس

دراسةمنالبترولوجودعلىويتعرفونالجيولوجيا.انظر:

اخرونعلماءويدرس!الصخور.طبقاتوتركيبوعمربنية

ليعرفواالصخور(فيوالحيواناتالنباتات)بقاياالأحافير

السنين.ملايينمنذسائدةكانتالتيالحياةنوععنالكثير

لإيجادمحددةطرقاالجيولوجيونطوروقد.الأحفورةانظر:

فيالمشعةالذراتكمياتبقياسوذلكالصخورعمر

المشعة(الذرةمن)أنوأعالنظائرمننطرفكلالصخر.

لأحدالمشعةالذراتنسبةوبقياس.ثابتبمعدلتتفكك

تشكلمتىمعرفةالجيولوجيونيستيمالصخرفيالنظائر

الإشعاعي.النشاطانظر:الصخر.

جيمبهوأيةوالبالغينالسنصغارمنالالافيستمتع

كماوالمعادنبالصخوريتاجرونفهم.والمعادنالصخور

أحديقاجروقدالبريد.بطوابعالاخرونالهواةيتاجر

جمعهواةناديفيالمشاركينمعسيدنيفيالجامعين
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بأنللصهارةوالسماحانهيارها،إلىيؤديمماتعلوهاالتىبعيدةمناطقفىجامعينمعأو،المحلىوالصخورالمعادن

الصهارةتبردحينالناريةالصخورلتشكلعاليا.تندفعنواديمنالعديدوهناكوفيينا.،ولندن،نيويوركمثل

مجموعتين،الىالناريةأصصخوراالعلماءويقسما.وتتصلبوهي.منتظمةلقاءاتتعقدأ!المأفيوالصخورالمعادن

والمتداخلة.البركانيةوتنظم،والمعارضالدارسينمجموعاتتمولكذلك

وأالصهارةتنبثقحينتتشكل.البركانيةالصخورهذهتساعدوأحيانا.الجبممناطقإلىميدانيةرحلات

الصخورمنجداولشكلفيالأرضسطحكللىتند!.المحليةللمتاكأالمحشورمجموعاتقوفيرفيالنوادي

فىأو،الساخنةالحمممنجزئيامتصلبةكتلأوالمنصهرة،الناريةالصخور-أ!طللصخورالثلاثةوال!نواع

الحممتتراكموحينما.بركانيرمادأوخبثشكل.المتحولةالصخور3-الرسوبيةالصخور2-

بركانا.تشكلفإنهاالشروخحولوتتصلبالئاريةالصخور

تصل!ابىر!ةالس!ححرارةلدرجةالتعرضيسببصخريةموادالسحيقةالأرضأعماقفيقيب

التيالمعادنلدىوليس.قليلةساعاتغضونفيالحمماعال!طتحتالصهارةزتقع.الصهارةتسمىمنصهرة

الحجم.كبيرةبلوراتأضش!سلكافوقتالحممقييهطتتصاعدم(.21ء.إلى075)ثاطرةوهيبا،

وهو-السبجمعهاششكللدرحجىلممريعاتتصلبوقدمنالأرضسطعإلىأحياناالساحنةالصخريةالمادةهذه

الخفافحجرأو-واللامعالملمسناعمالبركانيالزجاجعميقةوحركاتالزلازأ!تسببهاعميقةتشققاتخلال

وأ-الهواءبفقاعاتمليءمساميصخروهو-)البومس(أنأحيانايحدثوقد.الأرضيةالقشرةداخلأخرى

.الأفرانخبثيشابهخشنصخروهو-السكورياالصخورإضعاففيوحرارتهاالصهارةضغطيتسبب

تصدبتمئكلدرسوبيةوصحورا!كمهير.التصدصئش!وللاريةصحور.رئيسيةمحموعاتتلاتإلىالصحورتسقسمالشائعةالصخور

نتيجةللتعيراتالصحورم!!عأيتحعرصح!!وتت!،!متحولةوصحورالمعديكةوالموادوالحيوالاتالمحتلفةالمباتات

أضعط.واالحرارةلشدة

ناريةصخور

لارلت

رسوبيةصخور

اصيتومينا!حم

متحولةصخور

لايتأمفيبو

لروحا

نايس

لىصوا

ورديرخام

بركالي()زجاخأوبسيدياد

جيريحجر

يترترا!ص



تحويصخورافتشكلأكثر،ببطءتبردالتيالحممأما

التبلر،دقيقةالصخورهذهوتشمل.دقيقةمعدنيةبلورات

.اللونالفاغوالفالسيتاللونالداكنالبازلتصخور

كبير.بعنفالهواءفيالحممأحياناالبركانويقذف

حجمهايتراوحمركبةصخريةقطعاالحممكتلوتشكل

القنابلإلى،البركانيالغبارمندقيقةجسيماتبين

القطعوتسمى.سم03علىقطرهايزيدالتيالبركانية

صخوراطبيعيبلحامبعضهامعتلتحمالتيالصخرية

البركانية.البريشاتأو(صخري)تكتلمتجمعة

لاالتيالصهارةمنتتشكل.الإندساسيةالصخور

الأرضسطحالصهارةتدفعوقد.الأرضسطحإلىترقى

بينجانبياتنتشروأحيانا،هائلةنتوءاتشكلفيلأعلى

المحيطةالصخورأحياناتصهروقد.القديمةالصخورطبقات

المنصهرةالصخورتبردالأرضوتحتمنفذا.لنفسهالتصنع

ببطء.وتتصلب

حبيباتهاتكون،الطريقةبهذهتتشكلالتيوالصخور

هذهوتشمل.المجردةبال!نترىأنويمكن،خشنةالمعدنية

يتوتابريلى

رملىحجر

خفافحجر

وازردإ
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السيانيتوعائلةالجرانيتعائلةالتبلورخشنةالصخور

الجابرو.وعائلة

الرسوبيةلصخورا

منجزءاكانتموادمنالرسوبيةالصخورتتكون

فيالموادهذهتجمعت.حيواناتأونباتاتأوقديمةصخور

فىالرواسبمعظموتوجد.سائبةموادمنطبقاتشكل

المياهفيأوالأرضعلىيتشكلوبعضهاالمحيطاتقيعان

صخراوتصبحالسائبةالموادتتصلبالزمنوبمرور.العذبة

مجموعاتإلىالصخورهذهالجيولوجيونويقسمصلدا.

المجموعاتوهذهمنها،تتشكلالتيالمادةلنوعطبفاثلاث

الكيميائيةالرواسب2-الفتاتيةالرواسب-1:هي

العضوية.الرواسب3-

التيالصخورشظايامنتتكون.الفتاتيةالروالسب

بالحصىمروراالكبيروالحصىالجلاميدبينحجمهايتراوح

التحبب،الدقيقالرملوحتىالزلطإلىالصغير،

والطين.الغرينوجسيمات

لناريةالصخورا

للونالصخرا

أسودإلىرمادي-عامقأحصرلارت

وأحا

(ىالكركاالىحاوخ11ا

حما!ححر

ألمودإلىسحصررمادي

أحمرإلىرردي،رماديإلىأسص

سىتريطدوأجا!اأسود

يدمارأشضص

لترايهبا

مايكولىعادةمحثريةطورات،بهت!

خةللورات

خةإلىرموسطةصلتحمةلدرات

كمحرمعيحمصلمتلور،عير،رحاحي

الصدلةية

خةطورات

يطموديقةمامدرئرسدرحاحى،حميص

اشاءعلى

الرسوبيةلصخورا

لتراكيباللودالصخرا

طحيسللصاقمكلاصقةسواياصحريةقطعلالأحوسمموعأسود،إلىرمادي)رعجص(ويتا

طظتأورقاثقليفصصمقمأسودإلىلاءححريلحيم

حادة،طرا!يكحر،رحاحي،صلصسىأسود،عا!ق،رماديصوار

سجكةطقاتيشكلبهيوررتقالىأصمر،رماديأليهص،حيريححر

أحا!يريحويقدرحرر!وأحمرأ!ودإلى

ليمعاميحمةخةإلىساع!ةحياتأحعرأصمر،،رماديأليص،ر!ليححر

،3،،دفبفةحشمات،يه!أحصررمادى،أحو،أصمر،صمحسطبر

الط!!رائحةلهلمهولةسثصل)طقل(

المتحولةلصخورا

للونالصخرا

أسودإلىلاغأحصرأممولايت

حامر

وأحوأسودإلىرردي،رمادي

سحتلطةعادة،عدةأرار

رتقالىأصمروردي،رماديأليص،

ألمود،حصرأأحو،،ديرمما،يصأ

اىرحوأ،حصرأ،حعرأ،دسوأ

ايهبيرا

رعالناصل!حتةإلىلاعمةحيا!

شلأك

أحرمةلىمرتةحتةإلىمتولمطةللورات

مايكولىعادةحتةإلىمتوسطةلاورات

مطوق

رحاصعادةصلد،!حد،

راش،متلأكدقيئ،تخريةححميعات

،لليهكهماتحلالأعادةالملص،

أراح!ييمط!،يه!،لاعمةحيمات
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تسمىطبيعيةعمليةبفعلشظاياإلىالصخورتتكسر

وترلسبأحشظايااهذهوتحمل.التعريةانظر:.التجوية

بالمثالجأوبالهواءوأحيانا،الجاريالماءبوساطةأساسا

ثمبعضهافوقالطبقاتتترممبلذلكوتبعا.الطيعية

لوجودنتيجةأحياناالطبقات)تضغط(وتدمجتتحجر.

تقاربالعمليةوهذه8الرواسسبمنالماءيطردضغط

منالغرينحجرتسمىصخوراوتش!ولسوياالحبيبات

كيميائيةموادأحياناوتقوم.الطينم!والطفل،الغرين

الرملى.الحجرلتشكلمعاالرملحبيباتبلحمطبيعية

الماءعلىالمحتويةوالحصواتالجلاميدتتلاحموأحيانا

هذهكانتوإذا)المدملكات(،الرصيصصخورلتشكل

يلتحماالصخرفانحادةزواياذاتالصغيرةالشظايا

رصيصية(.)صخورالبريشاتليشكل

فيذائبةكانتلمعادنرواسب.الكيميائيةالرواسب

مكونةالمعادنهذهتبلورتالماء،أضبخرونتيجةالماء.

وصخور(الصوديوم)كلوريدالصخريالملحمنرواسب

)كبريتات،الجبسال!!السيوم()فولحمفات،الفوسفات

منالجيريالحجرطبقاتمنالعديدوتتشكل(.الكالسيوم

تتشكلكما(،الكالسيوم)كربوناتالكلسيتبلورات

الحديدأكسيدتبلورمنالحديدخامروامببعض

الظر.صحورمنطبقاتالذائبةالسل!!اوتكون.الذائب

وأجزاءوهياكلأصدافهي.العضويةالروالسب

الصدفيالسمكيأخد.والمحارياتوالحيواناتالنباتات

وتستخدمأصدافهبناءفيويستخدمهالماء،منالكلسيت

المرجانية.الشعابلتبنيالمعدننفسالمرجانرخويات

وتجمعات،المرجانيةالشعابوتتصلب.المرجانانظر:

وتكون.الأحفوريالجيريالحجرلتكونالأصداف

بالفورامنيفرا،المسماةالخليةأحاديةالعضوياتأصداف

البيضاءدوفرجرففيتوجدالتيتلكمثلطبشورياجيرا

منالحجريالفحمويتشكلبإنجلترا.الشهيرة

مدفونةأصبحتالتىالمستنقعاتونباتات،السرخسيات

المتكولةالرواسبهذهتتصلب.وتحللتالمستنقعاتفى

والفحمالخثمنطبقاتمكونةالعضويةالموادمن

.الحجريالفحمانظر:.الحجري

المتحولةالصخور

حالاتوفيمظه!ه،تغيرصخرالمتحولالصخر

منالتغيراتهذهتحدثقد.المعدنيتركيبهتغيرعديدة

للدفننتيجةوالحرارةالضغطومن،الساخنةالصهارةتأثير

القشرةفىالجبالتكويناتلحركاتنتيجةأوالعمية!

كانتسواءالصخورأنواعكلتخضيعوربما.الأرضية

متحولة.صخورعنهوتنتجالتحوللهذارسعوبيةأونارية

والفلسبار،المرو،معادنيحويناريصخرمثلافالجرانيت

فىالجرانيتتحولوشسبب.عشوائيترتيبفيوالمي!صا،

(الألومنيوم)سليكاتوالفلسبارأسكوارتزابلوراتترتيب

تموجيةنطاقاتشكلفىالميحابينهاتوجدطبقاتفي

تبلورالتحولويعيد.بالنايسالجديدالصخرويسمى

وتنمو.الرخامليشكلالجيريالحجرفيال!صلسيت

فىحجماأكبرلتصبحالرمليالحجرفيالكوارتزحبيبات

كذلك)المرويت(.الكوارتزيتليكونمتلاحمةبلورات

وهوالإردواز،ليكوناوالطينالناعمالطفلمنكليتصلب

يتحول.الملمسناعمةألواحإلىفلقهبسهولةيمكنصخر

والحجرالرمليالحجرمنالنقيةغيرالأنواعأوالفلسيت

أخرىومعادنبالميكاتتلألأشمستأإالطفلالجيري

مثلالمعادنبعضوهناك.وال!طوريتالهورلبلندمثل

فىفقطتتكونالتىوالستاوروليتالبجادي،الكلوريت

.المتحولالصخر

يةهوالصخورا

فيجذابةوصخورامعادنتجدقدالصخور.جمع

الأراضيوتشمل.منزلكمنبالقربعديدةأماكن

،والحفرياتوالمحاجر،،المناجممثلمناطقالواعدة

الجبالفيالمشقوقةوالطرقوسواحلهاالمحيطاتومرتفعات

عندتعملحينماجداحذراف!شالأنهار.اوضفا!

تحصلأنوحاولالانحدار.شديدةالصحريةالجدران

نأالممكنومن.الخاصةللمناطقزيارةإدنعلىمسبقا

البسيطةالأدواتبعضولكن،السائبةالصخوربجمعتبدأ

.عيناتعلىالحصولفيتساعدكأنيمكن

مرلغرأسلهاالتيالصخورمطرقةهيالأدواتوأهم

فيالمطمورةالعيناتوزحزحةلدقحادةونهايةالشكل

وكتابامكبرةعدسةيستعملالصيهداوتحد.هوايةالصخورجمع

الصخور.عرليتعردىمرحعيا
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.البلوراتإزاحةفىالمطواةوتساعد.الصلبةالصخور

صغيرةتكبيرقوةذاتعدسةبوساطةالصخروبفحص

منكثيرويحمل.العيناتأنسبتختارأنلكيمكن

علىالتعرففيليساعدهمجيبمغنطجصالجامعين

الخدشلوحةوتساعدهم.المغنتيتعلىالمحتويةالصخور

المعادنعلىالتعرفعلى(،الخشنالسيراميكمن)قطعة

فيالجيبمقلميةوتستخدممخدشها.لونخلالمن

الأدواتهذهكلشراءويمكن.المعادنصلادةاختبار

.معادنمتعهدمنأومعداتمتجرمنكبيرةكلفةوبدون

وعاءاتكونأنالظهرعلىمحمولةصغيرةحقيبةوتصلح

وأجرائدورقفيالعيناتجميعتلفأنويجب.للعينات

لحمايتها.ورقيةمناديل

لصق،ورقةعليهاتوضعأنيجبعينةجمعتوكلما

وأيالجمعوتاريخالموقعاللاصقعلىيكتبأنويجب

بعدوفيما.تكونانيمكنالمعادنأوالصخورمننوع

كتيبإلىالمعدنأوالصخرعنالمعلوماتتنقلأنيمكنك

دائمة.بصفةبهتحتفظتسجيلى

البدايةفىصعباالأمريبدوقدالصخور.علىالتعرف

الأنواععلىتتعرفأنككنايصبحماسريعاولكن

صوربهاالتيالكتبتشتريأنالممكنومن،الشائعة

المراجعمنالعديدوهناك.والمعادنللصخوروجيدةملونة

التىوالصخور،المعادنمجموعاتعنالمكلفةغيرالأولية

ومنوالصخور.المعادنمتعهديمنعليهاالحصوليمكن

الشائعة.والصخورالمعادنتعرفالمجموعاتهذهخلال

معأوالصورمعالمعروفةغيرالصخورمقارنةويمكنك

معروفة.عينات

الكيميائيالتركيبمثلخواصلهاالمعادنكل

عليها.التعرففيتساعدوهذه،الخدشولونوالصلادة

توجدالتيالتكويخاتعلىالخبرةذووالجامعونويتعرف

الصخور.لهذهالفيزيائيةالخواصمنالصخوربها

بعضباستعماليحددربما.الكيميائيالتركيب

اختبارسمفمثلا،.المعدنلعناصرالكيميائيةالاختبارت

بصب،الجيريالحجرفىللكلسيتبسيطكيميائى

الليمونادةفتفورس!إلصخرعلىساخنةليمونادة

.الجيريالحجرعلىبشدةالحمضية

سطحعلىخدشإحداثسهولةقياسهي.الصلادة

وتخدش.بظفركالناعمةالمعادنتخدشأنيمكن.المعدن

حتى،دبوسأو،الصلبمنسكينبنصلالصلدةالمعادن

المعروفةالمعادنأشدفهوالماسماعداصلادةأكثرها

.صلادة

المعدنحكعنالنابخالمسحوقلونهوالمخدش.لون

لونيختلفماوعادةخشن.سيراميكسطحعلى

س!شيراميكعلىالمعدنحكعنالنابخالمسحوق

.المعدنكتلةلونعنالمسحوقلونيختلفكماخشن،

الصخر،فىأصفريبدوالحديدوز()كبريتيدالبيريتفمثلا

مخدشلونالمعادنمنوللعديد.أسودمخدشهولكن

مميز.

تتعرفأنالممكنمن.الطبيعيةوالخواصالتكوينات

فمثلاتبدو.وكيفتواجدهامكانبمعرفةالصخورعلى

وأ،طبقاتفىلأنهاالرسوبيةالصخورتميزأنالممكنمن

الرسوبيةالصخورتحتويماوغالبا.طباقيةتكويناتفي

القديمة،الوحلتشققاتيحملمنهاوالعديدأحافير،على

ويستعمل،الأمواجبفعلتكونتالتيوالعلامات

الصخر.تشكلزمنلمعرفة،عادةالاحافيرالجيولوجيون

الرسوبيةللصخورالحذربالفمملالأحافيرعلىويحصلون

كلفإنالبركانيالزجاجوباستثناء.المطرقةبوساطة

يبدووبعضها.ومتبلورةصلبةطبيعةذاتالناريةالصخور

بلوراتتحويوأخرى،مجويةمتبلوراتوجودمعكثيفا

الناريةالصخوروتحدث.المجردةبالعينترىأنيمكنكبيرة

عليهايطلقالتيالمتداخلةوالتكوينات،البركانيةالمناطقفي

القاطعةوالجددواللاكوليتاتالباثوليتاتالجيولوجيون

منالعديدتظهر.الشاخصةوالكتلالموازيةوالجدد

بسهولةتنفلقأنويمكنلها،مميزةبأحزمةالمتحولةالصخور

ألوا!.أوصفحاتإلى

.الملعدن:أيضاانظر

فىالصخرحجممميعتمدالصخور.عرض

الناسفبعضالمتوفر.التخزينمكانسعةعلىمجموعتك

فيحفظهايمكنالحجمصغيرةصخريةعيناتيجمعون

منخفضمجهرتحتورؤشها،الحجمصغيرةصناديق

الحجمذلكمنكبيرةعيناتآخرونيفضلبينما،القوة

الأحجامأنمسبأنإلا،المتاحفمجموعاتفييرىالذي

ومنأسم.8!ر.وسم5*8بينمالمجراوخللحفظ

ويمكنك.ذلكمنأصغرالبلوراتتكونأنالطبيعي

المناممب،الحجمإلىالمطرقةبوساطةالصخورتشذيب

والعينات.الختارةالبلوراتتدمرلاحتىحذراكنولكن

بفرشاةتنظيفهاأووالصابونبالماءغسلهايمكنالمتسخة

نأيمكنفلامبصخري،بهاالتيالعيناتأما.خشنة

تفرشأنيمكنالعادةوفيالماء.فييذوبالملحلأنتغسل

.العيناتهذهمنالأتربةتنفخأو

بقعةبدهانتبوبهاأنلكيمكن،عيناتكتنطفبعد

باستعمالعليهارقموكتابةصخر،كلعلىبيضاءصغيرة

المقابلالرقمإلىترجعأنلكشيحوهذابالماء.يزاللاحبر

كلعنمعلوماتعلىللحصولالعيناتسجلكتابفي
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تمث!!أدمكتبةأرففأوالأدراجمنلمنظومةيمكن

الورقمنطبقفيالصخرضع.مثاليةحفظوحدة

والبلوراتالصغيرةالعيناتتحفظأنيجبكما.المقوى

دإ.صغيرةلوحداتمقعسمةأطباقأوكرتونعلبفي

إذاللأنظارلافتاي!صنمختارةوأعسهاقليلةكميةعرض

زجاجية.واجهةلهاحاويةفىأوأرففعلىوضعت

المتاحصمنأحديدايعرضالصخور.مجموعات

الصخورمنرائعةمجموعاتالكبيرةالمدنفيالعامة

.والمعادن

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

شهيرةصخريةتكوينات

المائىالعملاق!رطارقحبل

ناريةعخور

اسست!االحممالبارلت

الحما!نيتلجراا

متحولةصخور

يتشلمرامحالرارواردلأا

يسلااصحربونيأصاالححرا

رسوبيةصخور

لطراشيرلطمااتسباتر،تيتضالترا

الحجريالفحمالطفلالحيريالححر

المرحادالطيرالرملىالححر

صلةذاتأخرىمقالات

ذحلمسبااححربةلتراحمورةلأا

لحصماءاي!لتعداصلأرا

لخامالتكتيصالىلبركاا

ليلطفااس!لراالحما!ااجلورةا

لرطالجرثالميروكس!!ا

علم،لصحورالحيوداكللتآا

لةلصلااحيالحيوا!اديصكولتاا

لقمرالجوهرةالتححيرا

اسحتااجاءاححرال!كمحريأضحولا

منيتكونالصخورأنواعمننوعالطبقيةالصخور

وتتشكلمراقد.أيضاالطقاتهذهوتسمى.طبقات

الرملى،والححر،أ!لصالاصخورمنالطبقات

أغلبوص،الجيريوالحجر،الختلطةوالت!ضلات

طبقاتإلىالرسوبيةالصخورتتحول.الأخرىالرسوليات

الشكل.ذلكفيتبسطهاوالرياحالأنهارلأنالأرضاعلى

بفعلوالمحيطات،البحيراتقاعفيطبقاتمنهاوتتكون

المائية.التيارات

ما،حدإلىأفقيةالطبقاتكلكانتالأصلفى

س!إلأرض.منواسعةمناطقفوقتشكلتإنهاحيث

منكثيرفيوالتواءاتها،الأرضقشرةاستواءوعدم

وأ،التصدعاتمعفتتكسر،الطقاتهذهتمزق،الأماكن

فىالالتواءمقداريتراوحوقد.تلتفأوتلتويتجعلها

).(من-الانحدارعليهيطلقالذي-المنحنيةالطبقات

95(.0)إلى

الصخور.أيضا:أنف!إ

طبقاتعلممنفرعالصخورعلمعكلم.الصخور،

علماءويحللالصخور.وت!صينأصليتناول،الأرض

تكوينفيالمؤثرة،والكيميائيةالفيزيائيةالحالاتالصخور،

والصخورالبركانيةالناريةالصخورفيالرئيسيةالأنواع

الرسوبية.والصخورالمتحولة

أصلعلىالتعرفعلىيساعد،التحليلهذامثل

العملمو!فيالصخورعلماءويعملوتطورها.،الأرض

الصخوروتوزيع،أ!ةوالحا،الموقعيدرسونوه!،والمعم!!

والكيميائية،،المجهريةالتقنياتويستخدموت.أ!بيعةافي

إلىوإضافة.المنفردةأ!خوراتش!سلانتيالمعادنأخحديد

درجةإعادةالمعملفيالصخورعلماءيحاول،ذلك

الصخور.تكويناتعلىيؤثرانأطذينا،أضغطوا،الحرارة

الطيعيةالخواصعنالمعلوماتالتجاربهذهوتوفر

مختلفة.ظروفتحتللصحور،والكيميائية

الجيولوجيا.،الأرض:أيضانظرا

وتبلورتصلبمنتكونتصخورالئاريئالصخور

المادةوهذه.الأرضأعماقفيتنشأالتيالمنصهرةالمواد

السائلةالصخورمنخليطهيالصهارةعليهايطلقالتي

أحدهيالناريةوالصخور.المتبلورةوالمعادنوالغازات

هما،الاخرانوالنوعانللصخور.الرئيسيةالثلاثةالأنواع

الرسوبية.والصخورالمتحولةالصخور

مجموعتينإلىالناريةالصخورالعلماءويصنف

بتدفقالأولىالمجموعةوتتشكل.والإندسا!ميةالبركانية

تبردثمومن.المحيطقاعأو،الأرضسطحإلىالصهارة

.الأرضسطحتحتبتحجرهاالأحرىوتتكون.وتتصلب

التيالصهارةبسببالسطحيةالصخوروتتشكل

العميقة،الأرفميةالتشققاتعبرالأرضسطحإلىتصل

إلىتتدفقالتيالصهارةعلىويطلق.البركانيةوالفوهات

مسطحةطبقاتتش!صلحيثاليهـكانية،الحممالسطع

الفورانتكرارطريقعنالبركانشكلتتخذأو،واسعة

مخلفةالبركانيةالحمممعظمتبردماوسرعان.فوهتهمن

دقيقة.مجويةبلوراتعلىتحتويالصخورمنأشكالأ

أملسبركانيازجاجامخلفةبسرعةالحممبعضوتبرد

مساممطبركانيزجاخأيضاينتجكماالسبج.عليهيطلةط
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عليهويطلقالحممتصلبعندالغازاتفقاعاتخروجإثر

.الخفافحجراسم

وأوالأنفاقالمناجمفىالإندساسيةالصخوروتوجد

لعواملتعرضتقدتكونحيث،الأرضسطحعلى

الرقيقةبالطبقاتبدءاالصخورأشكالوتتنوع.التعرية

الصهارةومادة.المنتظمةغيرالضخمةالاحجامإلىوإنتهاء

فهيولذلكنسبيا،التحجربطيئةمادةالصخورتكونالتي

الصورفيالتيتلكمنأكبربلوراتعلىتحتوي

السطحية.

البازلتهماالناريةالصخورمنأساسياننوعانيوجد

الجرانيتأما،سطحيحجروالبازلت.والجرانيت

المعادنمناساساالبازلتويتكون)جوفي(.فاندساسي

أساسافيتكونالجرانيتأما.البيروكسينمثلالسليكاتية

الجزرفوقالبازلتويوجد)المرو(.الكوارتزمثلمعادنمن

،المحيطاتقاعقشرةمنكبيراجانباويشكل،البركانية

أيضاالبازلتيوجدكما.الأولممطالمحيطحوافوكذلك

الجرانيتمنأساساتتكونالقاراتولكن.القاراتفي

الجرانيت.منتتشكلالتيالمتحولةوالصخور

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المروني!لجرااالبارلت

الألومنيومسليكاتالبيروكسير

عدىتتشكلالبنياللونإدىضاربةحمراءمادةالصدأ

الىطب.للهواءيشحرضعندماالصلبأوالحديدسطح

الحديد،صدأيعنيفإنهبمفردهالمصطيحيستخدموعندما

الصدأويتكون.المائيالحديدأكسيدمنأساسايتألفالذي

تعرفعمليةفيالحديدمعالهواءأكسجيناتحادمن

.الأكسدةنظر:ا.لأكسدةبا

بل،فحمسبالبسطوحشآكلفىالصدأيتسببولا

للهواءالفلزاتتعرضويؤدي.كذلكالفلزيضعف

ويصنعوشآكلها.المساميرصدأإلىطويلةلفترةوالرطوبة

الحديداستخدأمويمكن.الحديديةالألواحفيثقوباالصدأ

أخرىكيميائيةعناصرجمعبخلطهسبائكتشكيلفي

غيرالصلبعليهاويطلقالصحدأ،تقاومفلزاتلصناعة

الصدأيقاومانلااللذانوالصلبالحديدأماللصدأ.القابل

مثلمابمادةتغطتهماأوجافةحالةفيحفظهمافينبغى

بسهولةويمكن.الأكسجينعمليقاومطلاءأيأوالكروم

مبللةقماشبقطعةمسحتإذاالمصقولةالأدواتحماية

منثقيلةبطبقةالفلزيةالموادتغطةأنكما.بالزيت

فيلفهاأو،المرشوشمةالبلاستيكياتأوالثقيلةالشحوم

يحولأنيمكنخاصةكيميائيةبأساليبمعالجةأورأق

صدئها.دونأيضا

وأالحديدمنالصدأمنرقيقةطبقةإزالةويمكن

أما.تلميعمسحوقباستخدامأوماءفيبحكهاالصلب

عجلةاستخدامفتتطلبالصدأمنالسميكةالطبقات

تستخدمكمالإزالتها،مبردأومجلخةأوالصنفرة

الصدأ.دلإزالةال!حماض

تكدرللصدأ،القابلغيرالصلبالتاكل،أيضا:انظر

.المعدن

التيالطفيديةالفطرياتمنمجموعةاسمالئياتصدأ

علىخاصبوجهشمديدوضررها،النباتاتتصيب

مناسمهاالفطرياتهذهاكتسبتوقد.الحبوبمحاصيل

صدأويشبهالبنيإلىضاربفلونه،تفرزهالذيبوغها

تشبهخاصةعضويةأجهزةالفطرياتولتلكالحديد.

وتمتص.تصيبهالذيالنباتخلايابنتنموالتيالأهداب

الأوراقذبولفيلمجسببمماقد،النباتيةالخلايامنالطعام

فلنالفطرياتبتلكالنباتإصابةاشتدتوإذا.والسيقان

كما.الهزيلةالحبوبمنضئيلمحصولسوىينتج

صدأمثل،النباتاتمنأخرىأنوأعاالطفيلياتهذهتهاجم

عمدأأما.الأسبراجوسنباتيصيبالذيالأسبراجوس

.التفاحالأرزصدأويتلفالصنوبر،أشجارفيهاجمالبثرة

معينة؟حياةبدورةالطفيلياتهذهمننوعكلويمر

البوغة.بهششكلمختلفبشكلمنهامرحلةكلتتميز

أشكالخمسةإلىالنباتصدأأنواعبعضتصلوقد

ثلاثة.أوشكلينعنالاخرالبعضفيلاتزيدبينما،مختلفة

نباتعلىبأكملهاحياتهادورةالصدأأنواعبعضوتمضي

علىيتحتمبينما.العائلأحاديةاسمعليهاويطلقواحد،

مختلفين،نباتينعلىحياتهادورةتكونأنأخرىأنواع

الذي،الثانيللنباتويقال.العائلمتعددةعليهاويطلق

البديل.العائلأوالنباتحياتها،دورةعليهتستكمل

عدأالأبواقمتعددللصدأالشائعةالأنواعومن

النوعولهذا.القمحنباتاتيهاجمالذيالسوداءالساق

دورةيمضىأنويجب،الأبواغمنمختلفةأنواعخمسة

الأمريكي.والبرباريسالقمحوهما،نباتينعلىحياته

.شجيرة،البرباريس:نظرا

علىبالأبواغممتلئةصغيرةكؤوستظهرالربيعوفي

وتنثرهاالرياحوتحملهاالبرباريس،لأوراقالسفليالجانب

تدخلأهدابمنهاوتخرجتنموحيث،القمحنباتاتعلى

تنتقلللحمرةضاربةأبوأغاتنتجحيث،النباتأنسجةفي

أما.الأولىالمرحلةوهي،السليمةالأخرىالنباتاتإلى

أبواغتنموحينما،الخريففيفتحدثالثانيةالمرحلة

حيث،المقطوعةوالأعوادالنباتمسيقانعلىصغيرةسوداء

لهايقالأبواغمنهاوتخرجالعسودأءالأبواغهذهتنمو
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تستطعولاحياتها.فيالثالثةالمرحلةوهي،السبوريديات

نباتإلالهايصلحلاإذالقم!علىتنموأنالسبوريديات

تنموالرأبعةالمرحلةوفي،إليهالرياحفتحملهاالبرباريس

لأوراقالعلويالسطحعلىصغيرةصفراءأبواغ

علىتحتويصفراءبرتقاليةكؤوستظهرثمالبرباريس،

وهذه،البرباريسأورأقمنالسفلىالجانبعلىالألواغ

إصابةعنعاجزةالأبواغوهذه.الخامسةالمرحلةهي

نباتاتإلىالرياحتحملهاأنويحب،البربارلسنباتات

حياتها.فيجديدةدورةتبدأحيثالقم!

مننوعينعلىينموالذيالصدأمكافحةأساليبومن

اسماقصدأحالةففى،الثانيالمضيفالنباتإزالةالنباتات

ومنالبرباريس،نباتاتبإزالةالقمحانقاذيمكنالسوداء

تقتضيوقدللصدأ.مقاومنباتزراعةالأخرىالأساليب

يساعدومما،المصابالمحصولتدميرأحياناالصدأمكافحة

الزراعة.فيالمحصوليةالدوراتامشخداممكافحتهعلى

ماب!تويتفاوتالبشر،بينشيوعاال!مراضأكثرالصداع

ساعةم!أقل-قدحاد.صداع11خفسفءصدا
يعسمروء!"

منالعديدإلىترجعالصداعوأسباب.أيامعدةأو

،الرأسعضلاتتقلصاو،بجرحالرأسفإصابة.الظروف

نأيمكنكلها،الرأسفروةتغذيالتيالشرايينخفقانأو

توتريؤديأنأيضاويمكن.الصداعحدوثإلىتؤدي

إلى،الحساسيةأعراضأو،الأنفيةالجيوبوالتهاب،العين

قدالصداعفإنللغايةمحدودةحالاتوفى.الصداع

.الدماغأمراضمنغيرهأو،الدماغفيورمسببهيكون

والمزمن.الحاد،:الصداعمنرئيسياننوعانوهناك

فيقصيرلوقتويستمرالحدوثنادرالحادوالصداع

الصداعمنيعانونالذينالأشخاصومعظم.الغالب

منقلقهمبسبب،الطبيبلاممتشارةيسعونالحاد،

الراحةفإنالحالاتمعظموفيالحاد.الصداعاسعتمرار

متاعبإزالةإلىيؤدياأنيمكنالعقاقير،تعاطيوعدم

وقد،منتظمةبصورةفيحدثالمزمنالصداعأما.المريض

.أياملبضعةيستمر

الشقيقةهىشيوعاالمزمنالصداعأنواعوأكثر

اقوتري.والصداعالنصفى(،)الصداع

وأشدها.،الصداعأنواعأقسىمنواحد.الشقيقة

الذيالألمبسب!المرضيالصداعأيضاعليهويطلق

الصداعسببيكونوقدوالتقيؤ.بالغثيانمصحوبايكون

.الرأسشرايينخفقانأو،التورمأوالمتزايد،التمددالنصفي

أنواعوبعض،الشوكولاتةمثل،الأطعمةبعضتؤديوقد

بعضلدىالنصفيالصداعمرضحدوثإلى،الجبن

.الأشخاص

مؤلماويكونلآخر،حينمنالنصفىالصداعويتكرر

.الفراشملازمةإلىالمريضيضطرحتىالأحوالمعظمفى

مراتثلاثأومرتينمرضاهالنصفىالصداعيعاودوقد

الصداعنوباتتعاودفقدأخرىأحوالوفى.أسبوعيا

.متباعدةسنواتأحيانابلأشهر،عدةالمريضالنصفي

الصداعنوبةفإن،النصفيالصداعمرضىلمعظمأضسبةوبا

يرىقد،الألميبدأأنفقبل؟واحدةبطريقةتحدثالنصفى

المريضيرىأو،الخاطفكالومضمتوهجةأضواءالمريض

جانباايلألممايصيبوغالبا.الرؤيةمجالفىمظلمةبقعة

والميل،بالغثيانالشعورذلكويعقب،الرأسمنواحدا

دموعاعيونهموتفرزللبكاء،يميلونالمرضىوبعضللتقيؤ.

فىوضوحعدمهناكيكونوقد.منهمالرغمعلى،غزيرة

وأبالذراعالأطراففيتسميليحدثأو)الزغللة(،الرؤية

لأرجل.ا

بوصفالنصفيالصداعمواجهةفيالأطباءويقوم

الدماغيةالشرايينورمتقليلعلىأطمساعدةمختلفةعقاقير

مرضىبعضيلجأوقد.النصفىاصداعانوبةخلال

الحيويةالتغذيةأسلوباستخدامإلىأعصفىاالصداع

الإرأديةغيرالعملياتفيللتحكمأسلوبوهو،المرتدة

الحيويةالتغذيةانظر:.الإنسانجسمفيتحدثوالتى

يمكنالمرتدةالحيويةالتغذيةأسلوبخلالومن.المرتدة

حرارةدرجةرفعكيفيةتعلمالنصفيالصداعلمرضى

الأسلوبوهذا.معاونةدون،وبأيديهم،بأنفسهمالجسبم

إلىمباشرةغيربصورةالدماندفاعمنيقللأنشسانهمن

الشرايينوخفقانانقباضاتتقليليعنيوهو،الرأسفروة

الدماغية.

شيوعا،الصداعأنواعأكثروهو.اقوتريالصداع

يكونفعندما.الوجهعضلاتتوتربازدياديرتبطوهو

وأ،بدنىتوترتأثيرتحتواقعاأومتعبا،أومتوترا،الشخص

صداععنهماينتجوهوتنكمشالعضلاتهذهفإن،ذهني

مؤخرةفيأو،الرأسفيألممنالمريضويعانى.توتري

التوتريالصداعحدةتخفيفويمكن.والعنقالرأس

ويمكن.بمسكنأوالألمحدةلتخفيفعقاقيرباستخدام

.المرتدةالحيويةبالتغذيةالعلاجيفيدأنأيفئا

رئيس(.-ام379أهـ،)356حسينصدام

البعثلحزبوينتمى.ام979عاممنذالعراقيةالجمهورية

والاشتراكية،والوحدةالعربيةالقوميةيربشعاراتالذي

سوريا.بعدالعراقفيانتشرتالتي

قضاءمنالعوجةقريةفيحسينصدامولد.حياته

سنيةعائلةفىالعراقبشمالدجلةنهرعلىتكريت

منالتاسعةفيكانعندماصداموالدمات.متواضعة
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خيراللهخالهفرباه،عمره

كليةفيتخرج.طلفاح

بغداد.جامعةمنالحقوق

منذالبعثحزبإلىانضم

فيواشتركالمبكر،شبابه

عبدالكريماغتيالمحاولة

فيالرشاشةبالأسلحةقاسم

لهاخططالتيالعامالطريق

حسينصداموحينذاك،البعثحزب

الأمنأجهزةحاولت

واللجوءالفرارمنتمكنأنهإلاعليهالقبضإلقاءالعراقية

العربيةالجمهوريةمنجزءاانذاككانتالتيسورياإلى

لمدةهناكبقيحيثمصرإلىاتجهسمورياومن،المتحدة

صدامعادوقد.القاهرةبجامعةخلالهاالتحقلمشواتأربع

فبراير8فيالبعثيونقادهالذيالانقلاببعدالعراقإلى

منأشهرتسعةوبعد.قالمممعبدالكريمنظامضدأم639

تشرين18فيبنظامهأطيحالعراقفيالبعثحزبحكم

وساهموالسجنللملاحقةصدأموتعرض.ام639الثاني

فيآخربعثيانقلابقيادةفيالحزبأعضاءمنزملائهجمع

للرئيسنائباالانقلابهذابعدوأصبح.أم689يوليو17

العراقي.

نائبابصمفته-حسينصداموقعأم759عاموفى

قسمالجزائرفىاتفاقيةإيرانوشماه-الجمهوريةلرئيس

.والعراقإيرانبينمناصفةالعربشطبموجبها

العراقفيالبعثحزبحكمفترةتميزتوقد

السيامحيةوالحركةوالأكرادالشيوعيينمعداميةبمواجهات

فيالجمهوريةرئاسةحسينصدامتسلموقد.العراقية

أحمدالعراقىالرئيستقديمإثرعلىأم979عامالعراق

وقدوالتلفاز.الإذاعةمحطاتعبرلاستقالتهالبكرحسن

بسببكانالسلطةعنالبكرتنحيأنإلىحينهفيأشير

للسلطةحسينصدامتسلمإثروعلىسنه،وكبرمرضه

ضدأنقلابيةلمحاولةيعدداخلىتنطماكتشافعنأعلن

منوأن،السوريةالسلطاتقبلمنمدعومةحكمهنظام

القطريةالقيادةأعضاءمنخمسةالتنظيمذلكأعضاءبين

محكمةالإعلانذلكإثرعلىشكلتوقد.البعثلحزب

منعضواعشرسبعةعلىالإعدامبحكمقضتحزبية

بهمالإعدامحكمونفذ.وقياداتهالبعثحزبكوادر

.فورا

شاملةحربفيالعراقدخلام089لحمبتمبروفي

تلكخسائروتقدر.لحشواتثمانياستمرتإيرانضد

وفي2.والإيرانيالعرأقيالجانبينمنقتيلبمليونالحرب

إثرالكويتدولةالعراقىالجيشأجتاحام099أغسطس

مجلسدولوتعاونت،البلدينبينحادةمسياسيةأزمة

والدول،العربيةالحكوماتمنوالعديدالخليجيالتعاون

تحالفاوشكلتالأمريكيةالمتحدةالولاياتبقيادةالغربية

الكويتمنالعراقىالجيشإخراجمنتمكندوليا

جاثمةالحربتلكآثارولاتزال.مستقلةدولةوإعادتها

تلكتفاعلاتنتائجلاتزالكما،العراقيالشعبعلى

العربيوالعملالتفعامنمعوقاتمنرئيسيامعوقاالأزمة

.المشترك

السياسيةالأحزاببمتاريخ،العراق:أيضاانظر

الثانية.الخليجحرببمالعربية

العنققاعدةبيناللإنسانجسممنجزءالصدر

التيالضلوعبوساطةالممدرجوانبوتتشكل.والبطن

الخلف.منالفقريوالعمودالأماممنالصدربعظمةترتبط

الصدر.قاعدةالحاجزالحجابويكون

يوجدالصدر.وسطأسفلطوليتقسيمحاجزويمتد

والمريءالكبيرةالدمويةوالأوعيةالقلبالقسمهذافي

الغددمنوالعديدالهوائيةالقصبةمنالسفليوالجزء

جانبيعلىيغلفهماوماالرئتانوتتدلى.والأعصاب

وبطنمستقلصدرلهاوالتماسيحوالطيور.فقطالثدييات

كذلك.مستقل

التنفس.بمالرئةأنظر:

صدر،الوكيلابنانظر:.الوكيلبنالدينصدر

الدين.

صدر،الشيرازيانظر:الشيراري.الدينصدر

الدين.

-0901هـ،536-)483الشهيدالصدر

برهانمحمد،أبو،مازةبنالعزيزعبدبنعمرأم(.141

أصوليبالصدرالشهيد.المعروفالدينحسام،الأئمة

فأقرفيها.مشهوراصارحتىالاجتهادمرتبةبلغ.حنفى

رأيه.عنيصدرونالملوكوكان.كثيرونعلماءبفضله

أبوالعلمعنهوأخذالكبير.الدينبرهانابنعنالعلمأخذ

الذي،الهدايةكتابصاحبوالمرغناني،العقيليمحمد

له.الحنفيالمذهبفيالمعتمدةالكتبأهممنيعد

للخصاف،القفاءأدبشرحمنها:كثيرةمؤلفات

الجامععلىشروحثلاثةوله،والكبرىالصغرىالفتاوى

عمدة،المنتقى،الواقعاتوده،للشيبانيوالمغيرالكبير

أيضا.الفقهأصولفيكتابوله،والمستفتيالمفتي

إلىجثمانهونقلبسمرقندقطوانوقعةبعدشهيدا،توفي

.بخارى
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وادي،الزدزالبمعدمالصخور،تشكلانظر:.الصدع

.الموت

ناتئةثخينةحمراءبرقعيتميزجلديمرضالصدثية

أعراضإلاهيماالرقعوهذه.فضيةبيضاءقشورتكسوها

الرقعهذهتلتهبوقد.الناسمنالكثيرلدىللمرض

الر!تظهر.بالحكالجلدأثيرإذاخاصةوتدمىفتنفجر

الحالاتفيالجسمتغطيوقدوالركب،المرافقفىعادة

بنوعمصمحوبةالصدفيةحالاتمنكثيروتكون.الحادة

نفسهاالجلدرقعأنمنالرغمعلىالمفاصلأضهابامن

المفاصل.التهابلاتسبب

الباحثونويعتقد،الصدفيةمسبباتأحدولايعرف

فيالخلاياتنقسمحينماتنتجبالمرضالإصابةأنالطيون

.العاديالانقساممنبأسرعللجلدالخارجيةالطبقة

فىالدمويةالعروقوحجمعددفإنذلكإلىوبالإضافة

طبيعية.غيرزيادةيزدادالجلدمنالسفلىالطبقة

وقد.معديةغيرولكسها،بالوراثةالصدفيةتحدثوقد

فيتتأثروقدكالتوتر،انفعاليةحالةنتيجةالإصابةتأتى

البارد.والطقس،الشمسكضوءبيئيةبعواملأخرىحالات

مؤقتابهاالمصابوديسعفوقد،للصدفيةعلاجهناكوليس

أضعرضمإأو،وحدهباستعمالهالحجريالفحمبقوان

ويمكنهم.أجنفسجيةافوقالأشعةمصباحأو،الشمسلضوء

الإصابةحالاتوفي.كورتيزوندهاناتعدةاستعمالأيضا

المفاصل،فيحادالتهابيصحبهاالتيتلكفيهابما،الحادة

.المرضتطورلمنعخاصةعقاقيرأخذيمكن

أ،ولى(.1)الأساكالأسماكالظر:.الجلدصددية

يدرلمإذاتحدثأنيمكنخطيرةبدنيةحالةالصدط

أحياناالحالةهذهعلىويطهلق.الجسمفيطبيعياالدم

وأخطر،خللنتيجةالصدمةتنشأوقد.الدوريةالصدمة

وقد.العاطفيالإجهادعنأيضاتنتجكما.مرضأوعملية

الجسماوظائفكلأضطرابإلىالشديدةالصدمةتؤدي

قاتلة.تكونأنيمكنكما

الصدمةالصدماتمنالمعتدلالنوععلىويطلق

منينئالإغماءأنويمكنالإغماء.عندوتحدث،العصبية

ضغطفيحاداهبوطايسببإجهادوأيالخوفأوالألم

الشخصفإنكافيا،دماالدماغيستقبللموإذا.الدم

الإغماء.انو:بالإغماء.يصاب

الصدمةباسمالحادةالصدماتمنآخرنوعويعرف

ويخهماتعالجلمإذاتصئأسوأالتى،المتقدمهأوافمانوية

الصدمةحالاتمنوتنئالكثير.الموتتسببأن

خلالالدائرأسدماحجمفيمفاجئهبوطمنالمتقدمة

نزيفلأيراجعاالهبوطهذامثليكونوقد.الجسم

نتيجةالجسمسوائلفقدإلىأوخارجيأوداخلي

اضطراباتمختلفمنأيضاينتجأنهكما.للحروق

علىعلاوة.الدورأنتعوقانتيالدمجلطاتمنأوالقلب

الأصاباتوبعضالعنيفةالحساسيةتفاعلاتفإن،ذلك

وبذلكالدمويةللأوعيةتمدداتسببأنيمكنهاالبكتيرية

الصدمة.إلىتؤدي

بغزارةيعرقفإنهبصدمةشسخصأييصابوعندما

والقلق.للقيئويميل،الراحةبعدميشعروربماالبدايةفي

ويصبحألممرعيدقالقلبفإن،الحالاتمعظموفى

فإن،الصدمةتعمقتوكلما.منتظمغيرأوسريعاالتنفس

وقد.الدممنكفايتهمالايستتكبلانوالدماخالقلب

فيالشخصيسعفلموإذا.دائمةبصفةتالفينيصبحان

.ويموتالوعىيفقدفإنهالحالةهذهمثل

بالصدمة،المصابالشخصعلى،الحالاتمعظموفي

وضعويجبقليلا.رجليهرفعمعظهرهعلىيستلقيأن

فيالقلباضطرابعنناتجةبصدمةالمصابالشخص

الكاملالدمأوالبلازمانقلويساعد.مضطجعوضحئمبه

يعطيوقد.الحالاتمعظهمافيالدمضعطاستعادةش

القلبوينشطالدمويةالأوعيةحجمينظمادواءأ!بيبا

الحساسية.تفاعلاتأوالعدوىويحارب

الأولية.الإسعافاتأيضا:انظر

أثناءالفتياتيصي!مرضالدمويالتسممصد!

ومنالأعمار.مختلفمنالنساءويصيبالحيضفترة

والإسهالوالتقيؤالحرارةدرجةارتفاعالداءهذاأعراض

التىالحروقيشبهجلديوطفحالدمضغطوانخفاض

الحارقة.الشمسأشعةتسببها

بمرضاللإصابةفىالذهبيةالعنقوديةب!ضيرياوتتسبب

داخلالتهاباالبكتيرياهذهوتسببالدمويالتسممصدمة

ذيفاناتفرزالبكتيرياأنالعلماءويظن.خارجهأوالجسما

مماالدمويةالدورةعبروربماالجسمداحليسري)سما(

.المرضبهذاالإصابةيسبب

من.،...امنتبلبنقلإذجداقليلةبهوالإصابة

ضحاياومعظم.سنةكلالحائضاتللنساءالمئويةالنسبة

العشرينياتفىاللواتىوالنساءالمراهقاتمنالمرضهذا

القطيةالضماداتيستعملنواللواتيأعمارهنمن

التامبون.أوالداخلية

اللواتىالنساءتعرض!مببالأطباءيعرفولا

ممنغيرهنمنأكثرالمرضبهذاللإصابةالتامبونيستعملن

عنبالتوقفالنساءالأطباءينصحولا.يستعملنهلا

النساءتدركبأنينصحونولكنهمالتامبوناستعمال
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أعراضتلاحظالتيالمرأةعلىويجب.المرضهذاأعراض

أسرعفيبالطبيبوتتصلالتامبونتزيلأنالمرضهذا

وقت.

الحيويةبالمضاداتالمرضهذاالأطباءويعالج

بالمضاداتالمصابةعلاجيتملم.وإذاالوريديةوالتغذية

الحيضأثناءأخرىمرةالمرضبهذاتصابفقدالحيوية

يحدثفلاللشفاءالمصاباتتتماثلماوغالبا.التالي

المرضهذاضحايابعضولكن.أخرىمشكلاتلهن

منأشهرثلاثةبعدوالأظافرالشعربتساقطيصبن

المرضهذاضحايابينمنويموت.المرضبهذاإصابتهن

.%4مانسبته

)كيورتختلفىالثقافةانظر:الثقالمحية.الصدمة

(.الثقافات

)إزالةالأوديةالإسعافاتان!:.الكهربائيةالصدمة

التنمسي(.القصورأسباب

الووشديدةبغيضةعاطفيةتجربةالئفسيةالصدط

نأالنفسيونألمحللونويرى.العقلفيدائماأثراتترك

عاطفيةظواهرإلىأحيائاتؤديالمؤذيةالطفولةتجارب

تؤديالطفولةفيالصدماتهذهمثلودراسة.متأخرة

عاطفيا.المريضإلىالمقدمةالنفسيةالمعالجةفيمهمادورا

النفسى.العلاجانظر:

لهايكون،البلوغأثناءتحدثالتيالصدماتوكذلك

هذهتكونوقد.النفسيالطبمعالجةيتطلبأثر

وقدخطير،مرضأوضررعنناتجةعضويةالصدمات

شديدةصدمةتبرزقدالأحيانبعضوفي.نفسيةتكون

عليهيطلقعقلياضطرابشكلعلىعاديةغيربصورة

الصدمة.بعدماأزمةاضطراباسمالنفسيونألمحللون

شديدخلافعدىكانتيهوديةطائفةالصدوقيولى

وفيمعتقدأتهمفيبالفريسيين،تسمىأخرىطائفةمع

شفاهةالشرائالمرويةتكونبأنرفضواوقد.ممارسساتهم

فيبالعبريةمسجلهوبمافقطتمسكواإذلهم،ملزمة

بخلوديؤمنونلاالصدوقيينأنذلكإلىأضف.التوراة

بفناءتفنىالروحأنويرونالفريسيونيفعلكما،الأرواح

عنمسؤولوهومخير،الإنسانبأنيؤمنونكماالجسد،

يفعله.شرأوخيركل

.الفريسيون؟السنهدرين:أيضاانو

إدىمنعكسايرتدأنبعدنسمعهصوتالصدى

نصفقأونصيحوحينما،بجسماصطدامهبعدمصدره

كلفىالهواءخلالتنتقلصوتيةموجاتنصدربأيدينا

إلىالموجاتتصلحينأولأالضوتفنسمع،الاتجاهات

اصطدمتفإذا.الصوت:انظرمبالغمر.طريقبأقربآذاننا

بناية،جانبمثلما،ضخمبجسمالصوتموجات

وأحدة،ثانيةخلالآذانناإلىتصلوقد،راجعةارتدت

.الصدىالمرتدالصوتويسمى

نسمعأنلايمكنناوقدالأصداء،نسمعلاأحياناونحن

أمتصفلوجدا.ضعيفاالأصليالصوتيكونحينصدى

الجسمكانأو،يعكعسهأنمنأكثرالصوتالجسم

بينالفرقنحددأنيمكننالافقدجدا،صغيراالعاكس

بعدعلىالعاكسالجسمكانلووصداهالمباشرالصوت

تقريبايصلانوالصدىالصوتلأنأمتار،تسعةمنأقل

واحد.وقتفى

تجاهبالصياحتحدثأنبمكنالأصداء

علىأمتار9بعدعلىيقعضحمجسم

أقصىفىالذيالرسميبيبن.الأقل

صوتم!تسطلقصوتيةموجاتاليمير

كميرمبنىبجانبمص!هدمةشص

أصداء.شكلفيالخلفإلىومرتدة

إلىتصملالتىالصوتيةالموجاتترتد

علىالمتحدتإلىمحتلفةأسطح

بالرسمموصحهوكمامختلمة،أوقات

اليسار.على

3!!"ين!ث!ث!كضفي--يرزو،ير!4،؟بمؤ!برئن

؟؟!-كعىسصبر!3!!!صيزكيما!كتر!رع--*ا

------------

------------.رد

!-.ءفي
.-------------

ء---
!ا---------------
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منواحدصدىمنأكثرنسمعقدأخرىأوقاتوفي

التردديالصدىذلكمثلويحدثواحد.أصليصوت

منكثيرهناكيكونحيثوالأخاديدالاوديةفيعادة

منالصوتيةالأمواجوترتد.الحصوتالعاكسةالأسطح

وتسمىأصداء.عدةغالباتحدثوقدجدار،إلىجدار

)الترجيع(،الصدىارتدادالمترددةالأصداءهذهمثل

منفردا.صوتاونسمعها

عنبعدنانعرفأنعلىالأصداءتساعدناأنويمكن

الصوتيةالموجاتترتحلإذأصدى،اتحدثالتيالأجسام

ستالصوتويستغرف.ثوانثلاثفىواحدامتراكيلو

ولو.ويرجعواحدمتركيلوبعدعلىجسمإلىليصلثوان

سمعثم،وصاحضيقوادحافةعندوقفشخصماأن

حواليسيكونالواديعرضفإن،ثوانستبعدالصدى

واحد.متركيلو

الماءخلالالمرتحلةالصوتيةالموجاتتحدثكذلك

ذلكيحدثسونار.يسمىجهازاستخدامويتمالأصداء،

التيالأجسامموقعوليحددالعمقليقيسأصداء،الجهاز

الملاحةفيالجهازذلكويستخدمالماء،تحتتكون

أيضاويستطعأ!اء،اتحتالأخاديدموقعلتحديد،كدلك

السمك.منأفواجايكتشفأن

السونار.الرادار؟،الخفالتق:أيضاانظر

يفرزهالاصفرار،إدىيميلأبيضسائ!!،أغيحاأوالصديد

بلازماعلىويحتوي،بالميكروباتالتلوثأثناءالجسم

مافترةفىالأطباءاتحدثوقدالبيضاء.الدمخلاياوبعض

علىيدلأنهيفترضوالذيبالتقديرالجديرالصديدعن

ومعطويلا.الاعتقاديستمرول!ا.الجروحفيمرغوبةحالة

منالجسمتمكنومميلةأ!مديدايعتبرونالأطباءفإنذلك

.العدوىمقاومة

.الالتهاب،الخراج:أيضانوا

الصديق.بكرأبو:انظر.بكربوأ،لصديقا

-أم669،هـ-ا)385حسنأحمد،صديق

معوققوىألعاببطل.صديقحسنأحمد(.

القصيرةالمسافاتجريسباقاتفيتفوق،مصري

فيوالأوليمبىالعالمىالرقمينصاحبهو.والمتوسطة

انتصاراتصديقحققمتر.004لمسافةجريمعبادتى

ولطولة،للمعوقينمتتاليتينأوليمبيتينشبهدورتينفيعالمية

دورةفيرياضيةميدالياتثلاثأحرزفقد.لل!عوقي!عالمية

عامأقيصتالتيللمعوقينالعاشرةالأوليمبيةشبهالألعاب

الميداليةأحرزحيثبأمري!صا،أتلانتامدينةفيأم699

004لمسافةجريممباقفيالأولبالمركزأغوزهالذهبية

رقمهبذلكمحطماثانية.1556قدرهزمنامسجلامتر،

فىوأحرزجديدا،أوليمبيارقمامسجلارالسابقأعالمىا

فيالثالقبالمركزلفوزهبرونزسينميداليت!تنفسهاالدورة

وقدمتر.002متر،001لمسافةالعدوسباقيمنكل

مأ499عامفضيةميدالياتثلاثأحرزأنلصديقسبق

بالمركزلفوزهبألمانيابرلينفيأقيمتالتيالعال!ابطولةفى

متر،001لمسافاتالعدومسابقاتمنكلفيالثاني

شبهالألعابدورةفىوشاركمتر.04و.متر،02و.

فيام299عامأقيمتالتيللمعوقينالتاسعةالأوليمبية

بالمركزلفوزهبرونزيةميداليةوأحرزبأسبانيا،برشلونةمدينة

متر.004لمسافةأحدواسباتفيأثالثا

للمعوقين.الأوليميةشبهالألعابايفئا:انظر

أهـ،703-)1248القنوجىخان،صديق

الطيب.أبوالقنوجيحسنصديقام(.1832-988

منأصلهالهند.علماءأشهرمنيعدوالحديثبالقرآنعالم

بلدةإلىانتقل.بريلىباسبلدةفيولدبالهند.بلدقنوج

تتلمذكماوغيرها،دلهيإلىرح!!لها.واستقربهوبال

عبدالحقوالشيخالدهلوييعقوبمحمدالشيخيدعلى

والهندية.والفارسيةالعربيةباللغةألف.الهنديفضلبن

الستة؟المحاحذكرفيالحطة:العربيةباللغةمؤلفاتهمن

فيالجنةللشوكانى،البهيةالدررشرحالأحمديةالنفحة

قفماءالتقليد؟حكمفىالتنقيد،بالسنةالعملمسألة

بمالعربإنشاءفيالأدبربيعبمالنسبمسألةفيالأرب

أبياتشرحبمالميزانمختصرشرحالأذهانقسطاس

السيوطي.الدينلجلالالتثبيت

الصديق.الفرير،انظر:الضرير.الصديق

،اهـ-)035اللهنجاةمحمد،صديقي

إسلامىمفكر،صديقىاللهنجاةمحمد(.-أم319

بمدينةولد.سعودي

منوهو.بالهندكوراكبور

!7"لأ*الاقتصاديالفكربساةأهم

كال!تلقى.الحديثالإسلامي

لم!األاءبموالثانويالابتدائىالتعليم

المدرسة!فيوالعلوم

7.؟م-س\*ع3!*7!برأ5-كوراكبورفىالإسلامية

3+7لأ-3لأ/4سض7لاالتحقثمأباد،أطهالجامعة

لأ/اللدراساتالثانويبالمعهد

عمديقىاللهنجاةمحمد!كأت،الإسلامية



87صربيا

والحديثالتفسيرفيمحنواتخمسلمدةمفصلةدراسات

التحق.ام9?عامفيهدراستهوأتم.العربيةواللغةوالفقه

علىحصلحيث،الإسلاميةعليكرةبجامعةذلكبعد

الماجستيردرجةوعلىأم589عامالبكالوريوسدرجة

عامالاقتصادفيالدكتوراهدرجةوعلىأم069عام

مساعداأستاذاثممحاضراعليكرةبجامعةعمل.ام669

أ!شاذاثمالإسلاميةللدراساتأستاذاثمأم759عام

للاقتصادزائراأستاذاكونهبجانب،أم789عامللاقتصاد

بعفاللجانفيعضووهو،بجدةعبدالعزيزالملكبجامعة

من.الإسلاميةالدعوةمجالفيوالتأسيسيةالتنفيذية

الاتية:الكتبالإسلاميالاقتصادمجالفيالعلمىإنتاجه

نظام؟الإسلامفيالربحواقتسامالمشاركةمبادئ

بمالإسلامفيالاقتصاديالمشروعفوائدبمبلامصرفى

الاقتمادفيالتأمينبمالإسلاميالاقتصادجوانببعض

الإسلامي.الاقتعادعنالمعاصرةالكتابات،الإسلامي

الإسلاميةللدراساتالعالميةفيص!!الملكجائزةحاز

.م8291هـ،ا204عام

الطيورمننوعا1لم.نحوعلىيطلقاسمالليلصرار

مناسمهاتكتسبوهي.الغسقعندأوليلاتحلقالتي

الليلعرارعندللصريرالمشابهوندائها،الليليةعاداتها

لديهاالأخرىالليلصراراتوأغلب.الشائعالأوروبى

الذيلطويلالليلعرار.الصوتغريبةمشابهةنداءات

بسببالنجارالطائرأو،الفأسطائريدعىمثلاالأسترالى

.بالفأسالقطعصوتوتشبهيطلقها،التيالنغمات

يفتحهأنيستطيعولكنهصغير،منقارالليلصرارلدى

وأثناء.الطيرانأثتاءبالحشراتللإمعساكوالمحمدىإلى

مما،والأبيضوالبنىالرماديهيالألوادمنبحليطيتميزالليلصرار

الليل.أتناءغالباوينشط،التمويهعلىيساعده

طائروهو.العملاقةالعثةيشبهالليلصرارفإن،طيرانه

المنتشر.ذيلهوري!شالطويلينبجناحيهسربورشيق

خلالالراحةإلىالليلصرارمنعديدةأنواعوتخلد

بالأبيضالمنقطوالبنيالرمادي،الباهتلونهويمثلالنهار.

الفراخوترقد،الأرضعلىالليلصرارويعيشفعالأ.تمويها

مثلالضواريمنذلكليحميهاأبويها،مثلحراكدون

فيالليلصرارمنعديدةأنواعوتعيع!.والثعالبالصقور

صرارأنواعمنالعديدوتتميز.المداريةوشبهالمداريةالمناطق

موسمفيتستخدمهاوالذيلالجناحعلىبزخارفالليل

موسمبعدطرحهيتمأوسساقطالريمقوهذا،التزاوج

الإفريقيالجناحالقياسىالليلصرارولدى.التزاوج

السبدطائر.الجناحمقدمةعلىمتدليتانطويلتانجديلتان

للبياتبلجوئهالمعروفالوحيدهوالشماليالأمريكي

فيتجويفاالطائرهذاسخذالبارد،الجووفي.الشتوي

فيه.يرتاحملجأصخرة

الاجتماعي.الدورانظر:الأدوار.صراع

الإنسانية.العلاقاتانظر:.الجماعيالصراع

الحتميةبمأ848ثورةانظر:.الطيثيالصراع

.كارل،ماركسبمالشيوعيةبمالاقتصادية

مربيا،؟الأوليزيدبانظر:ا.شعب،لصربا

يوغوسلافيا.

والجمهورية.يوغوسلافياجمهوريتيإحدىصليا

ما189عامصربياأصبحتالأسود.الجبلهيالأخرى

التيالسلوفيينووالكرواتالصربمملكةمنجزءا

أصبحتام469عاميوغوسلافيا.بعدفيماسميت

كانتجمهورياتستتضمفيدراليةدولةيوغوسلافيا

أعلنتأم،299و1991عاميوخلالأكبرها.صربيا

لمملوفينيا،:وهىأستقلالهاالجمهورياتهذهمنأربع

الاتحادواقتصروالهرسكالبوسنةمقدونيا،كرواتيا،

الأسود.والجبلالصربجمهوريتيعلىاليوغوسلافي

سكانهاعدد2،كم)36188صربيامساحةتبلغ

العاصمةمدنهاوأكبر.نسمةمليون0006999

وتتألف.نسمةمليون51.سكانهاوعددبلجراد،

سكانهوعددكوسوفوهما:إقليمينمنالجمهورية

فهوالاخرالإقليمأمابريشتينا،وعاصمتهنمسمةمليونا

وعاصمته،نسمةمليونا-أيضا-سكانهوعددفويفودينا

أعراقمنمقيمينيضمانالإقليمينوكلاساد،نوفى

.أخرى
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-طريق

حديديةلسك!ء-

العاصمة

الأحرىالمدد

العحرسطحدوقالارتداع7

ادوليةالحدود!ىمرحغالشتالحرلطةهده

الأورويالحا!فيصريباتقعيوغوسلالميا.حمهوريتيإحدىصربيا

الملقان.حزيرةشهم!

لفترةمنتخبرئيسالجمهوريةيرأس.الحكمنظام

متتاليتين.فترتينحكمهفترةتتجاوزألاعلى،مشواتأرلغ

052منمؤلف!(وطنى)مجلستشريعيةهيئةوهناك

نأمنالرغموعلى،سنواتأرلغلمدةينتخبودعضوا،

باطلاقوعدأم099عامالسلطةأقرتهالديالدستور

صارمة.لرقابةتخضعالإعلامولسائلفإن،الحريات

والمجلسالقضائيةالسلطاتأعلىهيالجمهوريةومحكمة

.القضاةيعينالذيهوالوطني

،السكانمن65%نحوالصربيشكل.السكان

أماكوسوفو.أهالىمن%09نحوالألبانيشكلبينما

عنفضلا،مجريونمنهم%02فنحوفويفوديناسكان

الصربيشكللاحيثرومانيةوسلوفينيةكرواتيةأقليات

فقط.55%نسبةسوى

بحروفإماتكتب،كرواتيةصربيةلغةالسكانيتكلم

الذيحكمهخلالتيتوحاول.رومانيةبحروفأوروسية

وكانت،العرقيةالجماعاتيدمجأنعاما35اممتمر

منأقلويعيعق.فحعسبالرومانيةبالحروفتنشرالكتب

الريفالباقونويسكن،المدنفيالصربسكاننصف

أوالاجرأوالحجرمنمبانفيالصغيرةالقرىمنعددفي

مبنيةالشاهقةغماراتهافإنوضواحيهاالمدنأما.الخشب

أسملح.االإسممتم!

وتركية،أوروبيةأصنافمنخليطالصربيالم!بخ

أوبالجبنمحشوةرقائقمنيتألفالذيالبريكمنها

المشروباتمنالتركيةالقهوةوتعد،المربىأواللحم

الجماعيةالرياضاتأحبالقدمكرةوتمثل.الشائعة

السلة.لكرةفرية!تقريبامدينةول!صل،الصربلدى

وبعضهم،السكانبينالأرثوذكسيالمذهبيسود

سكانوغالبيةواللوثريين،كالسبتيينأخرىعقائديعتنق

لثمانيإجباريفهوالتعليمأما.المسل!!منكوسوفوإقليم

أرلغيدرسالتلاميذوبعض،ابتدائيةدراسيةسنوات

فىالجامعاتباحدىيلتحة!ثمذلك،بعدأخرىسنوات

بريشتينا.أوسادنوفىأوبلجراد

شماليفيبنونياسهولتنبسط.والمناخالسطح

أماالبلاد.أرجاءبقيةفيوالجبالالتلالوتنتشرصربيا،

ينبعأ!ذيامورافانهر:رافدانوله،الدانوبفأكبرهاالأنهار

يتخذالذيسافانهرثموأواسطها،البلادجنوبيتلالمن

بلجراد.عندالدانوبنهرإلىيصلأنقبلشرقيامسارا

شديدةرياحالشتاءفصلفيبنونياسهولتجتاح

ذإجاففحارالصيففصلأماكوشافا،تدعىالبرودة

الحرارةدرجةتبلغ.م538إلىالهواءحرارةترتمدرجة

فيم523المعدليكونبينمايناير،فيمصفربلجرادفى

فيالأمطارمعظموتهطلشتاء،الثلوجتعسقطيوليو.شهر

الصيف.فصلبداية

الحربلعدتدريجياصربيااقتصادانتعع!.الاقتصاد

ولكنه،العشرينالقرنسبعينياتأواخرحتىالثانيةالعالمية

الاتحادبدأعندماخصوصا،ذلكبعديتدهورأخذ

أجودوتوجد.التفككمرحلةيدخلالسابقأجوغولمملافيا

حيثبلجراد،جنوبىوصوماديافويفودينافيالأراضي

الشامية،والذرةوالقمحأجنجرواالبطاطسمحاصيلتزرع

لدىويتوافر.والأغنامالألقارقطعانتربيةعنفضلا

والرصاصوالنحاسالحجريالفحممنمواردالصرب

والأسمنتالحديدبصناعةصربياوتقوم،والزنك

.والمنسوجاتوالبلا!شيكوالسيارات

نيالما!طأورووكرالد!ا

الميمبمياالمحرلأمو!لاادياحه

.إالني!ربمزوإلمتف!م!ر3نجدا3ص/.طجم

اح!مذن!ىكا،أبا!صعح!رنلا-طحى

!.أ،كا"تركيا

،لأمصص!أصح!ه!ي1*.-سمي!ة
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المدينةقل!البلاد.م!الشماليالقسمفيتقعيوغوسلالياعاصمةبلجراد

منمختلفةسملافيةجماعاتالبلادغزت.تاريخيةنبذة

جزيرةشبهفيانتشرواالذيننلحاليينالصربسأسلافبينهم

هذهتتوحدولمزعيمها.منهمجماعةلكلوكان،البلقان

ظهرتعندما،الميلاديعشرالثانيالقرنفيإلاالجماعات

التالي،القرنخلالوفى.مرةلأولللوجودالصربدولة

البيزنطية،الإمبواطوريةأرا!يحسابعلىالدولةتوسعت

فيالصربهزيمةبعدالبلادعلىسيطرالعثمانيالنفوذأنإلا

.ام938عامبوليكوسوفومعركة

الرغموعلى،قرونأربعةلصربياالعثمانيالحكماستمر

تنللمصربيافإن،لسيطرتهممناهضةحركاتقياممن

عامالروسأمامالعثمانيونهزمعندماإلاالاستقلال

انحسر،الأولىالعالميةالحربسنوأتخلال.أم878

.البلقاندولفاستقلت،البلقانمنطقةفيالأتراكنفوذ

والكرواتالصربمملكةتأسممتام،189عاموفي

اسمجديدمنأم929عامعليهاأطلقحيثوسلوفينيا

اليوغوسلافية.المملكة

فقط.للمشاةمخصصةوهيالتسوقمسطقةعلىيضتمل

الحربإبانالألمانيالاحتلالتحتصربياوقعتوقد

جوزيفبقيادةالشيوعيينمنمجموعةلكن،الثانيةالعالمية

الاتحادوإنشاء،الألمانطردمنتمكنتتيتوبروز

جمهورياتهإحدىصربياكانتالذياليوغوسلافي

صربيا،سكانبينيتوقفلمالعرقيالصراعأنغير،العست

بعدأم،199عاماستقلالهمأعلنواكولمموفوفىفالألبان

منكلوتلتها،أليوغوسلافيالشيوعيالحزبانهيار

بينالحروبوقامتالاتحادفتفككوسلوفينيا،كرواتيا

الذينالصربنالأولىدعمتأنبعدوكرواتياصربيا

من41).00المتحدةالأمأرسلتكرواتيا.فييعيشون

ينايرفيالنارإطلاقلوقفلكرواتياالسلامحفظقوات

لاخر.وقتمنالنارإطلاقالطرفانيتبادلولكنأم299

كوسوفومحافظخيالحكامجردصربيا،داخلوفي

كمابه،تتمتعانكانتاالذيالذاتىالحكممنوفويفودينا

علىقانونيغيراستفتاءلإجراءكوسوفوحكومةحلت

استقلالها.



قماش،لصرجا9،

عامالاستقلالوالهرسكالبوسمةأعلنتوقد

وسكانهاالبوسنةمسلميبينمريرصراعونشب،أم299

ثلثىمنأكثرعلىبالقوةلفوذهملسطواالذينالصربمن

والجبلصربياجمهوريةشكلتالعامنفسوفي.الجمهورية

الجماعاتآزرتالتيالجديدةيوغوسملافيادولةالأسود

الأمر،والهرسكالبوسنةمسلميعلىحربهافيالصربية

يوغوسلافيا.علىحصارفرضإلىالمتحدةايلأمدعاالذي

علىالصربعدوانلوقفكافيايكنلمهذالكن

ضغوطوتحت.بشعةلاعتداءاتتعرضواالذينالمسلمين

صربيااضطرت،الأطلسيشمالوحلفالدوليالمجتمع

الولاياتفيلأوهايودايتونفيالسلاماتفاقيةتوقيع!إلى

.أم!59عامالامريكيةالمتحدة

يوغوسلافيا.؟والهرسكالبوسنةبلجرادبم:أيضاانظر

منعادةيصنعنسيجالصرجقماش.قماشالصرج،

نسئمض!ذووهوالحرير.أووالقطهن،والرايونالصموف

سطحعلىمائلةأوقطريةأضلاعأوخطوطفييبدو

صنعفيالمغزولالصرجقمالقويستعمل.القماش

قماشيستعول.الرأسوأغطةوالمعاطفوالبذلالفساتين

.للثياببطانةالغالبفىالحريريالصرج

قديلا،المعقوفادقويبمنقارهتحميزطائرالصرد

شغوفوهو.النهسطائرأوالجزارأيضاويسمى

بحشرها،الصغيرةوالطور،والفئرانبالجنادببالتغذي

عندتماماالجزاريفعلكما،الأغصانبينأوالأشمواكفي

إرباإربافريستهبتقطيعالصرديقومثم.اللحومتعليق

وأالجزارالطائراسمعليهأطلقالسببولهذاويأكلها.

النهس.طائر

حواليويقطنالصرد،مننوعا07حوالىيوجد

.الكبرىالصحراءجنوبإفريقيافيمنهانوعا05

زاهيةبألوانتتمغالطيورهذهمنعديدةأنوأعوهناك

قويريشالطيورهذهمنوللعديد.جونوليكتسمى

الرماديالعملاقالممرد،ذلكومثال،الألوانزاهي

حيث،الشماليال!صةنصففييعيع!الذياللون

والأبيضالرماديالألوانمنيتكونبريشيتمتع

.ل!!عودوا

هذهلمعظمالمشتركةوالسماتالعامةالملامحومن

هذهنرىماوغالبا.العيونفيسوداءمسحةوجودالطور

وأالبرقأعمدةفوقإما،المكشوفةالأراضيفوقالطور

المحيطةالبيئةفيخلالهامنتنظرالأشجار،فروعفوق

عائداالطائرهذااسمايكونوقد.فريسةعنللبحث

الخشن.الرنانلصوته

الصعيرةالطيورأساسايصطاداللونالرماديالعملاقالصرد

.الثديياتوصعاروالحشرات

منتتكونفصيدةعدىيطدقاسمالوقواقيالصرد

فيالوقواقىالصرديعيش.المغردةالطيورمننوعا07

ينتمىلاوهو.الهادئالمحيطوجزروأسترالياوآممياإفريقيا

شبيهاحادامنقارالهأنإلاالوقواقيةأوالصرديةللفصيلة

ريشلهاالوقواقيةالصردطيوروبعض.الصردبمنقار

.الوقواقطيورمنالعديدبريششبيهمخطهط

ولهسم،32و15بينالوقواقىالصردطولسراوح

يساعدمما،بسهولةيتساقطأنهإلا،وقويالريح!غزيرذيل

وأدنابأحنحةلهاالأنواعوهمعظمحادممقارلهالوقواقيالصرد

الوقواليالصردطائرويعيش.رماديأوأسودأوأبي!ه!وريشطويلة

أستراليا.فىالأرضى
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المفترسةوالطورالصقورهجماتمنالطائرحمايةعلى

منالوقواقيأصرداعلىينقضالذيالصقرلأن،الأخرى

منبدلأالريشمنحزمةسوىيمسكلاقد،الخلف

نفسه.بالطائرالإمساك

أجنحةالوقوأقيةالصردطيورمنالعظمىللغالبية

منهاالألوانمضضلفةبظلالتمتازأنهاكماطويلةوأذيال

طيوربعضفإنذلكومع،والأبيضوالأسودالرمادي

وأالصفراءالألوانمنمساحاتلهاالوقواقيةالصرد

طيورمنالغالبيةذكورأما.الزاهيةالحمراءأوالبرتقالية

الوقواقيةالصردياتفصيلةمنمجموعةوهي-المنيفيتص!

برتقالي.أوفاقعأحمرأوأسودفلونها-آسيافيتعيشالتي

الغاباتفىالوقواقيةالصردطيورمنالغالبيةوتقطن

الحشراتمنهااليساربوغيروتقتات،الاستوائية

إلىشجرةمنبامشصسارالوقواقيالصردوينتقل.والفواكه

الأرضيالوقواقيالصردأنإلاالطعامعنبحثاأخرى

عنيبحثبأستراليا،الجافةالداخليةالمناطقفىيعيشالذي

فيعشهالوقواقىالصردويبني،الأرضعلىطعامه

ثلاثأوبيضتين-الأحيانأغلبفي-ويضعالأشجار،

تتخللهأخضرالأنواعمعظمعندالبيضولون،بيضات

بنفسجية.أورماديةبقعأونقاط

الخدد.صانمثلالأرضتحفرحشرةالليلصرصار

بنيولونه،سم5الأوروبيالليلصرصارطولويبلغ

علىملائمتانتينالقصيمالأماميتينساقيهأنكما.مخملي

فيويعي!شالخلد.حيوانلمماقىمثلللحفر،الخصوصوجه

والمعتدلة.المداريةالعالممناطقمختلف

وتفحع،الأرضتحتجحورفيالليلصرصاريقطن

تحتكامنعم!فيبيضة003و002بينماالإناث

بيضهاتلعقأنهاكما.كاملمترإلىيصلبعمقالأرض

.الفطرياتمنبالعدوىإصابتهادونللحيلولةوصغارها

،الأرضودود،الحشراتيرقاتالليلصرصارويقتات

ويعد.البطاطافيهابما،والعسقوليةالجذريةوالمحاصيل

أسوأشابحاالمسمىالبورتوريكيالحفارالليلصرصار

السكر.قصبلمحصولضارةحشرة

الجنادبلمجموعةتنتميحشرةالمورمونصرصار

شديدةتكونقدوهى.القرونطويلةوالجنادبالأمريكية

غربيفيالمورمونصرصارويعيمت!.بالمحاصيلالضرر

.كنساسولايةحتىوشرقاالأمريكيةالمتحدةالولايات

ويبلغأخضرأوأسودأواللونبنيالمورمونوصرصار

لايستيمولكنهجناحوله.مشتيمتراتخمسةنحوطوله

بيضهاالمورمونصرصارأنثىتضعالصيفوفى.الطيران

ولكنهصغيرجناحله.بالمحاصيلجداضارالمورمو!صرصار

.الطهيرانلايستطيع

فىالبيضمنالصغارويخرج.مرةكلواحدةالأرضفي

ويستخدم.الصيففينموهاكاملوتبلغالتاليالربيع

.المورمونصراصيرلقتلسامامسحوقاالمزارعون

منزقي.افةأنهاعنهماماعرفأشهرحشرةالصرصور

العالمعرفوالجدجد.الجندبإلىقريبةبصلةتمت

علىمايزيدوهناكسنة،مليون025حواليمنذالصراصير

الغاباتبينمتفاوتةبيئاتفيتنتشرنوع.0053

نوعا02نحوويعيش.الصحاريإلىالمطيرةالاستوائية

منيعتبرهاالذيالإنسانيقيمحيثالصراصيرمن

وسيقان،الشكلبيضيمسطحجسمللصراصير.الافات

كثير.اللمسحاسةبدوريقوم،شوكيشعريغطيهاطويلة

بسرعة.تجريوجميعهاالطرانيستطيعالصراصيرمن

بهامجساتأيطويلةاستشعارقرونالحشراتولهذه

الرواب.تكشفأعضاء

تأكل.القمامةعلىتعيم!التيالحشراتمنالصراصير

،والورق،الكتبكأغلفةالأخرىالموادمنوالعديدالطعام

هذاويعيش.النافقةوالحيوانات،والنباتات،والصابون

الحرارةدرجةمادامتتقريبامكانأيفيالافاتمنالنوع

إذاخطيرةمشكلةتمثلوهيمتوافر.والماءم81فوق

تنشط.والمطاعموالمستنقعاتالشققفىوجدت

وإذا.ليلاالصراصير

فقدقذرمكانفيعاشت

الجراثيم.تحمل

الصراصيرأنواعمعظم

المفتوحة.الأماكنفىيعيم!

الاستوائيةالغاباتفيأما

الصراصيرتعيشفقدالمطرة

علىأوالغابةأرضعلى

بعضطولويصل.الشجر

صرعمورمنأكثرإلىأ!راصيراهذه
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تسكنوأحيانا.زاهيةألوانذومنهاوكثير.معمأ.

الخفافيم!.يمالكهوفالصراصير

النوعالمنازلفىالموجودةالصراصيرأنواعتشمل

غالبايسمىالذيالشرقىعورالمرأوالعادي

المرعورو،الألمانيوالصرصورالسوداء،بالخنفساء

وذوالصرصور،الأستراليوالصرصور،الأمريكى

بيئتهامنالانواعهذهخرجتوقد.البنىالرباط

العالممنمعتدلةمناطقإلىالدافئالمناخذاتالأصلية

الصراصيرأكثر.الغالبفيالتجاريةالصفنظهرعلى

لمالذيالألمانيالصرصورهوالشماليةأمريكافيشسيوعا

العاديالصرصورينتشربينما،الأصلىموطنهألمانياتكن

الصرصورهذاويتميزأوروبا.شعمالوفيبريطانيافي

الحشريةالمبيداتمنالكثيرمعالتكيفمنعاليةبدرجة

ومقاومتها.

اخرفااجع!!،منزأطثفىالصراصيرعلىللقضاء

الماء،منهايتسربالتىالصنابيرقف!!اح!صم،جافةنظيفة

المياهلاتترك،بالمياهالمنزلنباتاتريفيلاتفرط

اغسل،الأليفةالحيواناتمتناولفيالجافةوالأغذية

احفظليلا،النومإلىالذهابقبلالمتسخةالأطباق

وأكياسالصحفمنتخلص،محكمةأوعيةفيالغذاء

فيهاتختبئأماكنتهيئةلتتفادىالقديمةالورق

لمبالبيتحشريمبيدأيتستخدمولاالصراصير،

بالمشعماله.يصرح

اددماغأداءفىاعتلالاتمجموعةمنواحدالصرع

الطبيعىالوضعففي.ومتواترةمفاجئةبصدماتتتميز

ترسلالكهربائيةالطاقةبعضبإنتاجالدماغخلاياتقوم

بعضوفى.العضلاتوتحركالعصبيالجهازعبر

فيالتحكمفيبالصرخالمريضدماغيفشلالأحيان

نوبةتدعىوالتي،الصرعصدمةوتحدث،الطاقةإنتاج

ومفاجئةعنيفةدفعةالخلاياهذهتخرجعندما،الصرع

منرئيسيةأنواعثلاثةوهناك.الكهربائيةالطاقةمن

الصرعنوبة2-الكبيرالصرعنوبة-أ:الصرعنوبات

نوبةحالةوفى.الحركيةالنفسيةالنوبة3الخفيف

يفقد-خطورةالصرعنوباتأحضروهي-الكبيرالصرع

وتتراخىاحد،يسندهمالمويسقطفجأةالوعيالمريض

لدقائقالكبيرالصرعنوباتمعظموتدوم.العضلات

نوبةوخلال.عميقنومفيبعدهاالمريضيغطمعدودة

لثوانالوعيويفقدالمريضلونيشحبالخفيفالصرع

النوباتهذهمنوكثير.لايسقطولكنهمرتبكايبدووقد

عندالخفيفالصرعنوباتمعظموتحدثلاتلاحظ

.ال!طفال

بشكلالمريضلمجصرف،الحركيةالنفسيةالنوبةوفي

الغرفةأرجاءيجوبوقد،دقائقلعدةوغريبانطوائي

ثيابه.يمزقأوفجأة

يأفيالنوبةبهذهالصرعمريضيصابأنويمكن

متوأترةبنوباتيصابوبعضهمليلا،أولهارأ،وقت

دونماالنوباتوتحدثبها.يصابونقلمااخرينوأعن

نأيمكنالعاطفيوالإجهادالإرهاقولكن،واضحسبب

معظمفيالأولىالنوبةوتحدثحدوثها.نسبةمنيزيدا

الصرعمرضىبعضويصاب.الطفولةفترةأثناءالأحيان

-الأورامأوال!صابةأو،العدوىعنناجالدماغفيبتلف

مرضىبعضعائلاتعندالمرضلنقلقابليةويوجد

تلفتشملفلاالأخرىالصرعحالاتأما.الصرع

نأالمرضلهذاولايمكن.الوراثيالنزوعولا،الدماغ

العالمسكانمن%اويحملاخر،إلىشخصمنينتقا

باستخدامالمرضهذاالأطباءاأصجويعا.المرضهذا

حميةاستعماليم!شخاصةحالاتوفي.المهدئات

وفي.المرضهذامنالتخلصفيأصلمساعدةخاصة

الأمثل.الحلهيالجرأحةتكونأنيمكننادرةحالات

وكلما،عاديةحياةيعيشواأنبالصرعللمصابينويمكن

النتالبنفضل.كانتمبكراالعلاجكان

.الصرعانظر:.الخفيفالصرع

.المجاريان!:.الصحيالصر!

التغير،علىف(ر)صمادةتدلكل.الصر!،

تغيراالكلماتتغيرنظامعلىليدلالمصطلحأخذومنها

الصرفعلمأما.الإعرابىالتغيرسوىخارجيا،أوداخليا

حدوثها،ويفسر،الصرفيةالظواهريصفالذي"العلمفهو

الكلماتتغيريبينالصرفكانولماقواعدها".ويقرر

فخرج،المتصرفةوالأفعالالمعربةالأسماءدرسعلىاقتصر

.الأفعالمنوالجامدالأسماءمنوالمبنيالحروفذلكمن

بينمشتركهومامنها،مختلفةجوانبالصرفيةوللدراسة

بأحدهما.خاصهوماومنها،والاسمالفعل

أقسامثلاثةإلىالكلمتقسيمالصرفعلميتناول

كيفيةيدرسثم.والحرفوالفعلالاسما:هى،وظيفية

،والزيادةالاشتقاقمبحثفىوتزايدهاالكلماتتولد

ارتجلماوالجامدة،ومشتقةجامدةإلىالأسماءفتقسم

المشتقةأمارجل(.أسد،،)شجرةمثلمعينةلدلالةلفظها

،المفعولأوالفاعلكاسم،الأفعالمنأخدتأسماءفهي

(مضروب،)ضاربنحو،الفعلفيداخليبتغييروذلك

جاءتماوهيجامدةإلىالأفعالوتقسم)ضرب(.من
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ماوهيمتصرفةوإلى(،اليسمثل:واحدصرفيزمنعلى

(.اذهب،يذهب،)ذهب:مثلأزمنةثلاثةعلىجاءت

ماهووالمجردومزيد،مجردإلىوالأفعالالأسماءوتقسم

ذهب(.:)رجل،مثلوحدهاالمعجميةالجذورعلىيأتي

لمزيدأخرىمعجميةحروفالجذورعلىزيدماهووالمزيد

(.أذهب،)رجال:مثل،دد!لة

ويذكرمنها،والغرض،الزيادةببيانالصرفويهتم

منالمزيدأبنيةوكذلك،والأفعالالأسماءمنالمجردأبنية

وتقسم.الأبنيةدلالاتبدراسةويهتم.والأفعالالأسماء

وغيرصحيحةإلى-حروفهاحسب-والأفعالالأسماء

صحيحبحرفانتهىماهوالصحيحوالاسم،صحيحة

يكونفقدالصحيحغيرأماصوت(،دار،)محمد،مثل:

أوبواوانتهىماوهودلو(،)ظبيمثل:بالصحيحشبيها

عصا(،،)فتىمثل:مقصوراأو.بساكنمسبوقفنياء

)أخطاء،:مثلممدوداأو.لازمةبألفنتهىاماوهو

بألفمسبوقةبهمزةانتهىماوهوصحراء(،سماء،

بياءانتهىماوهو)القاضي(،:مثلمنقوصاأو.زائدة

جمئجذورهكانتماالأفعالمنوالصمحيح.لازمة

مثلعلةجذورهأحدكانماهووالمعتل،صحيحة

علميكتفيولاروى(.،وقى،مضىسار،)وجد،

علىالمترتبةالصرفيةالأحكاميبينبلبالتقسيمالصرف

.التنوعهذا

إلىتقسيمهمن،الصرفيةالفعلقضاياالصرفويدرس

ويدرس.المتعديوأبنيةاللازمأبنيةفيبين،ولازممتعد

للمفعولمبنيأواللمعلوم(للفاعلمبنىإلىالفعلتقسيم

تنتجالتيوالصرفيةالصوتيةالتغييراتويبيناللمجهول(.

.للمفعولالبناءإلىللفاعلالبناءمنالفعلتحويلعن

للضمائرإلمشادهعندتغييراتمنللفعليعرضماويشرح

عنالناتجةالتغييراتيشرحوكذلك،بالفعلتلصقالتي

التوكيد.نونإلصاق

تنكيرمنبالأسماءالخاصةالظواهرالصرفويدرس

علىالدالةاللواحقوبيان،وتأنيثتذكيرومن،وتعريف

طرقفيبينالعدد،حيثمنالا!ممأقسامويبين.التأنيث

وهو،لاحقةبإلحاقيكونمامنهاالتيوالجموع،التثنية

لفظفيداخليبتغييريكونماومنها،السلامةجمع

:الجمع.انظرالتكسير.جمعوهوالمفرد،

ظاهرة:مثلالصرفيةالظواهرالصرفعلمويتناول

عندالاسمعلىتطرأالتيالتغييراتفيبينالتصغير،

التيالتغييراتويبين،النحسبظاهرةويدرس،تصغيره

النمسب.لاحقةإلصاقبسببالاسمعلىتحري

علماهتمالتيالصوتيةالتغييراتمنطائفةوثمة

مخارجدرسمنهاكبيرا،اهتمامابهاالعربيالصرف

الإبدالظاهرةلدرستمهيداوصفاتها،الأصوات

تجاورعنالناتجةالصسوتيةالتغييراتوهى،والإعلال

الواوتغيير:مثلاخرإلىصوتتغييروالإبدال.الأصوات

فهوتغييرالإعلالأما)وقى(،منلأنها)تقوى(؟فيتاء

()قالفيألفاالواوجعل:مثلآخر،حرفإلىالعلةحرف

فىواواأو)باع(فىألفاالياءوجعل)قيل(،فيياءأو

(.وبائع)قائلفيهمزةجعلهماأو)موسر(،

إدغامعنديحدثماالتغييراتهذهمظاهرأهمومن

غيرللأصواتتامةبمماثلةال!دغاميسبقإذآخر،فيحرف

الصوتيالخرجفيالاتحادهيالتامةوالمماثلة،المتماثلة

بظاهرةالصرفيهتمولذلك،الأخرىالصموتيةوالصفات

المتقاربينأوالمتماثلينالحرفينإدخالهووالإدغام.الإدغام

ومنمشددا.واحداحرفايصيراحتىبعضهمافي

نأأي،التامةغيرالمماثلةقبيلمنهوماالصكموتيةالتغييرات

يحدثماذلكمن،الصفاتببعضمجاورهيماثلالصوت

المجهورةالزايلكنزتان()1فالأصل)ازدان(.:مثلفى

ومثل:دالأ،فنطقتالجهرصفةفأكسبتهاالتاءعلىأثرت

التاءعلىأثرتالضادلكن)اضترب(أصلها)اضطرب(

طاء.فنطقتالإطباقصفةفأكسبتها

للكلمةيعرضماوالإعلالالإبدالدرسفيويدخل

علىالفعلهمزةحذفمثل:حروفها،بعضحذفمن

)يكرم(.:)يفعل(مضارعهمن)أكرم(:مثل)أفعل(بناء

اللقاءهذامنالتخلصفيجريالساكنةالحروفتلتقيوقد

التقاءلظاهرةدرسهفيالصرفيبينها،مختلفةبكيفيات

)أنطلق(:والفعل)قد(بينالكسرإقحاممثل:،الساكنين

والقطع.الوصللهمزتيدرسهبهذاويتصل.انطلققد

بعساكنالبدءمنللتخلصمجتلبةهمزةالوصلفهمزة

همزةفهيالقطعهمزةأما(،الرجل،انطلق،)ابنك:مثل

الكلمة.صلبمن

عنالناتحةالتغييراتبدراسةالصرفعلميهتمكما

تحويلأوالحركةحذفمثل:.الكلماتعلىالوقف

الخاصةالصوتيةالظواهربعضويتناول.ألفإلىالتنوين

)الإمالة(،مثلالفصيحةالعربلغاتمنالهجة(بلغة

الياءمنيقربهمانحوعلىالفتحةأوالألفنطقوهى

.والكسرة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الصامتاروع3الا

النعسبالصائتالتصغير

تنتمى،الموسيقيةالنفخالاتمنصغيرةالةالصرظيئ

قصبةمنتتألفوهي)الناي(.الفلوتمجموعةإلى

ستةبينماعددهايتراوح.للأصابعثقوببهاخشبية
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قريبايوجدللفموثقب،القصبةطولعلىوتمتد،وثمانية

فيبالصرنايةالعازفويمسك.القصبةأطرافأحدمن

.11ثقبحلالمنوينفخ،أفقيوضع

يت!ومو.وحادةعاليةنغماتذاصوتاالصرنايةوتصدر

علىليحص!؟بأصالعهالثقوبوكشفبتغطيةالعازف

فيسويسراإلىالصرنايةأصلويعود.مختلفةنغمات

جميعفياستعمالهاانتشرثمعشر،السادسالقرنأوائل

الأمريكية.المتحدةوالولاياتأوروباأنحاء

الوحداتفيالطبولبمصاحبة،عادةالصرنايةوتعزف

الانوتعزف.الوطنيةالمجموعاتوترافقهاالسمكرية،

الاحتفالاتأثناء،والطبلالصرنايةشرقفيرئيسيبشكل

الرسمية.

مختلفةتذكاريةونصبمبانالزقياوووح

مبانميرالزينةلمجردعموماشيدت،الغر!فيالأنواع

نماذجوتشمل.إتمامهاأصحابهاعلىتعذرالخفقاتباهظة

وحتى،وأهراماتوألراج،وأقواسعبادةودور،لقلاع

خلالأثرياءأراضملاكمنهاكثيرابنىوقد.زائفةأطلال

فيالزينةالصروحبينمن.الميلاديعشرالثامنالقرن

وبيتأفود،فيباثمنأغرببا،ألينرالفقلعةبريطانيا

ماكئبأوبان،وصرحشروبشايرفيبتونجمصريدجاج

الزينةالصروحأقدمتاريخويعود!شراثكلايد.منطقةفي

.الميلاديعشرالسادسالقرنإلى

-81ء2هـ،أ643-6621)يعقوب،صروف

أعلاممنلبنانىصحفيصروفيعقوبأم(.279

حدثفيولد،العربيأحالمافيالعلميةوالثقافةالصحافة

عبية،فيالأمريكيةالإرسعالياتلدىودرس)ليروت(،

عامشرفدكتوراهمنهانالالتي،الأمريكيةوالجامعة

.أم988

أسهم.وطرابلسصيدافيوالبيانوالنقدالعلومدرس

المقتطفتأ!ميسفيمكاريوسوشاهيننمرفارسمع

وأصدرواأم(،)885القاهرةإلىبهاانتقلواثمام()876

عربيةعلميةمعارفدائرةاعتبارهايمكنمجلدا،18منها

الحقبة.تلكفيفريدة

تأسيسفيريوسوم!طنمرمعأيضاأغاهرةافيأسهم

المقتطفعلىأشرفكماأم(.)988المقطمجريدة

الرياضياتفيوموضوعاتهوترجماتهبمقالاتهيمدهاوكان

فيوفاتهحتىالمتواصلةوبأبحاثه،والعلوموالفلسفة

.القاهرة

تقريبفيكبيرفضلذاوكان،العربيةالمكتبةأغنى

.العربالقراءإلىالغربيةالعلوممناهل

العالم،الطبيعيالتاريخفيفصول:مؤلفاتهمن

غيرها.وكثيرالقدماءالعظماءالأبطالسير،والعمران

الثالثةالسعوديةالدولةانظر:.موقعةالصريص،

وأالزينةشجيراتعائدةمننباتالجديصريمة

الجديصريمةشجيراتأغلبوتحتفظ.المتسلقات

المناطقفيتنمووهي،الدائمةشبهأوالدائمةبالخضرة

بيضيةوأوراقها.العالمأنحاءجميعفيالمناخالمعتدلة

وتنموملساءتكونماعادة،الخضرةداكنةالشكل

الورققواعدتلتحموأحيانا،متقابلترتيبفيمزدوجة

الخشبيةالساقتبدوأخرىنباتاتوفي،اسماقحول

نوها-خلالال!وراقمخترقة

شمجرينتجماعادةر

منعدداالجديصريمة

الشكل.البوقيةالأزهار

صغير،الأزهارهذهوبعض

منهاوكثيرجميلةولكنها

ألوانهاوتتراوحعبير.لها

والأصفرالأبيضلين

إلىوالأرجوافيوالوردي

وعند.الزاهيالقرمزي

تظهرالأزهارورقسقوط

أحمرلونهايكونلبيةثمرة

أسودأوأبيضأوأصفرأو

الجدييمةص

هـمنكثيروتأكل.أزرقأو

وتحملالثمارهذهالطيور

امتدادعلىالنباتاتتوزيعفيجريلعيداالحبوبمعها

واسع.

تحملهبقوةالجديصريمةنباتأغلبويتصف

وأالشتلاتبولمماطةإمازراعتهوتتم.زراعتهوسهولة

إلىيحتاجماونادرا،محكمبشكلوينمو.الحبوب

بعضوتجودكشجيراتالجديصريمةزراعةوتتم.تقليم

شديجريماوكثيرا.الصخريةالحدائقفيأنواعها

الجدارحولليلتفالمتسلقالجديصريمةنباتوتوجيه

.ال!سوارأو

صريمةنباتإلىاللقاحالختلفةالحشراتوتنقل

الأنواعالمرجانيةالجديصريمةلشجرةوتنجذب.الجدي

كما،الليلفىالصقرعثةحشرةالبيضاءالأزهارذات

أما.النحلالصفراءبأزهارهاالجديصريمةشجيرةتحدب

بالخارجاللونحمراءفأزهارهاالبوقيةالجديصريمة
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الحلوالرحيقالمغردةالطيوروتحب.بالداخلوبرتقالية

بعضعلىويطلق.الجديصريمةأزهاربهتتميزالذي

العسل.رهرةالجديصريمةنباتات

.البلسانالماءبمبلسانالأسود،الزعرور:أيضاانظر

.الشنفرى(؟الصعاليك)شعرالشعران!:.الصعاليك

-ا229اهـ،41أ-ا)341حسنصعب،

فىولد،وإعلامي،سياسي،صعبحسنام(.099

عامفيهاتخرج،القاهرةجامعةفيدرس،بلبنانبيروت

منالسياسيةالعلومفيالدكتوراهعلىحصل.أم429

عمل.ام569عامالمتحدةبالولاياتجورجتاونجامعة

كما،اللبنانيةالخارجيةبوزارةدبلوماسياالزمنمنفترة

العربيةالجامعاتمنعددفيالسياسيةللعلومأستاذاعمل

اللبنانية.الإعلاملكليةوعميدا

التنميةعنالسياسيةالعلومفيالكتبمنعددله

تها.ياوتحد

العربيةالبلادفىالبريالنباتانظر:.القطصعتر

(.القط)صحتر

)إزالةالأوليةالإسعافاتانظر:.الكهربائيةالصعقة

دا!دم!.العلاج(بمالتنفسيادقصورأسبا!

طير،الجنيالصعوأيضاويسمىالأزرقالصعو

طولهيبلغ.جراماتعشرةنحويزنالحجمصغيرأسترالى

الأزرقالصعوذكور.للذيلسم.55منهاسمأ3حوالي

أما.وظهورهارؤوسها،علىأسودلونوجودمعزرقاء

الأزرقالصعووإناثبيضاء.وبطونهافسوداءصدورها

وتشاهد.اللونفاتحةمنهاالسفليةوالأجزاءقاتمةرماديةبنية

الطويلةأرجلهاعلىتقفزوهي،جماعاتفيالطيورهذه

وتبني.الحشراتعنللبحثأعلىإلىمرفوعةوذيولها

أربعإلىثلاثمنوتضعقبابذاتأعشاشاالإناث

.بيضات

الطائر.أيضا:انظر

الصعوة.،الأزرقالصعو:نظرا.الجئيلصعوا

الدائبةالصغيرةالطورمنمجموعةاسمالصعوة

الصعوةو.العالمأنحاءمعظمفيتوجدالتيالحركة

الحسالمسية.شديدة

الطيورأعشاشتدخلبأنهاعرفتالصعوةطيوربعض

الحشراتالصعوةوتأكلبيضها.وتثقبالغريبةالأخرى

الأشجارتحتالصغيرةالنباتاتبينتجدهاالتيوالبذور

الصعوةمننوعا63وهناك.المتعلقةالنباتاتوجذور

واحدنوعويعيمش.والأمريكتينآسيافيمعظمهايعيعق

أوروبا.فيفقط

طيورومعظم.مستديرةوأجنحةدقيقمنقاروللصعوة

وأ،مبقعة،مخططةتكونأنويمكناللونبنيةالصعوة

ترفعهاقصيرةذيولولهاسوداءأوبيضاءبخطوطمخططة

أعلى.إلىعادة

أوروبافيالجنيالصعوأوالشائعةالصعوةوتوجد

بمسمىأمريكاشممالىفيمعروفةوهىأمريكا.وشمال

معيتنالسبلاعالبصوتتغنيالصعوةوالشتاء.صعوة

منعالتسلسلمنالأغنيةوتتكونالصغير.حجمها

فيالصوتبترديدتنتهيالتيوالقعقعةالتغريدعبارات

علىمنالأكنيةسماعويمكن.متتاليتينسريعتيننغمتين

أكم.بعد

غربيفيشيوعاالصعوةأنواعأكثربيوكصعوة

البيضاءعيونهابخطوطوتتميز.الأمريكيةالمتحدةالولايات

وتعي!،بالبياضالمجلللذيلهاالجانبيةالمفاجئةوالحركة

فىالأشجارالطويلةالغاباتفيالطوقذاتالصعوة

فىالأرضعنبعيداالحشراتتصيدوهيأمريكا.وسط

الخلجانصعوةوتعيع!.والطفيليةالمتسلقةالنباتاتدوالي

الصغيرةالنباتاتبينالإستوائيةأمريكاغاباتحافةعلى

وتحتها.الأشجاروبين

الأستراليةالطيورمننوعا41الجميلةالصعوةوتضم

وأالأرضعلىجميعهاوتعيش.الذيلالطويلةالصغيرة

وتكثر.مقببةأعشالثئاوتبنيبالحشراتتتغذىمنها،قريبا

فيوتستقرأسترالياشرقيجنوبفيالجميلةالصعوة

وتأخذ.سما8حوالىطولهاويبلغوالمتنزهاتالحدائق

الجميلةالرائعةوللصعوة.الأزرقالزاهيريشهامناسمها

الجميلةالصعوةأما.مشابهةألوانأسترالياغربيجنوبفي

للغاباتينتمىنادرطائرفهيالأرجوانيالتاجذات

الإستوائية.النهرية

منتهىفيذيوللهاصغيرةطيورنيوزيلنداوصعوة

هناكويبقى.دقيقمنقارولهاسم1.طولهاويبلغالقصر.

جوانبعلىتعيعشالتىالصخريةالصعوة:أنواعثلاثة

009بينماارتفاععلىآيلاندساوثفيالجبال

الأماكنفيفتعيت!الأدغالصعوةأما.متر2لأء.و.

الطيرانفيضعيفطائروهي.الضئيلةالشجيراتذات

أصغرالفردوسطائرويعتبر.الأرضحفرفيعشهويبني

سم.8حواليطولهيبلغحيث،النيوزيلنديةالصعوةأنواع

وتقضيالساحليةالغاباتفىغالباالصعوةهذهوتعيع!

الحشراتعنبحثاالأفمجارجذوعتنقيرفيوقتهامعظم

لعنالمجط.وا



الحديقة!ىرقيةوعلمة!ياضشميحم!لاإعراؤهابمكرالصعوةطيوربعض

-ا.3المدحل!تحةقطريكولىأنويمكن
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أوروبيدوريعصفورعلىيطلقالمممالصغثج

رماديلونذاتورقبةبعرفمنهالذكريتميز.معروف

وأجزاء،كستنائيانخدأنوله،اللأرجوافيإلىمائل،داكن

نأإلا،زاهيةبألوانالطائرهذاإناثتتميزلا.ورديةسفلية

أجنحتها.علىالبيضاءالعلاماتنفمم!لها

.والمزارعالعامةوالحدائقالغاباتفيالصغانجتعيعق

شكلعلىأعشاشاوتبني.والحشراتبالبذوروتتغذى

عادةوتبطها،والطحالبالأشنةمنتصنعها،الفنجان

تتنامىثمخافتةالصغنجذكرأغنيةتبدأ.الخيولبشعر

أغانيوتتباين.الألحانمنمتزقزقبتدفقلتنت!تدريجيا

.وأخرىمنطقةبينقليلاالذكرالصغنج

الكريمالقرآنسورمنالصفسورة.سورة،الصف

.والستونالحاديةالشريفالمصحففىترتيبها.المدنية

لأنالصفتسميتهاجاءت.آيةعشرةأربعاياتهاعدد

سبيلهفييقاتلونالذينيحباللهإن)القتالمدارهامحور

.4:الصف!مرصوصبنيانكأنهمصفا

تتحدثفهي،التشريعيةبالآحكامتعنىالصفسورة

سبيلفيوالتضحية،اللهأعداءوجهادالقتالموضوععن

التيالرابحةالتجارةوعن،كلمتهوإعلاء،دينهلإعزازالله

والاخرة.الدنيافيالمؤمنسعادةبها

تحذير،وتمجيدهاللهتصبيحبعدالسورةتف!ت

به.التزموابماالوفاءعدمومنالوعد،إخلافمنالمؤمنين

لأنهبموبسالتهالمؤمنبشجاعةاللهأعداءقتالعنتحدثتثم

وتناولت.الحقمناررفعوهو،نبيلغرضأجلمنيقاتل

عليهماوعيسىموسىدعوةمناليهودموقفذلكبعد

تسليةوذلكأدله،ممبيلفيالأذىمنأصابهماوما،الصلام

السورةوتحدثت.مكةكفارمننالهفيماعدب،اللهلر!حول

ودعت.وأوليائه،وأنبيائهدينهنصرةفياللهسنةعن

فىالجهادعلىوحرضتهم،الرابحةالتجارةإلىالمؤمنين

الإيمانأهلبدعوةواختتمت،والنفيسبالنضاللهمسبيل

الرحمن.ديننصرةإلى

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(،وسوره

)السعيالحج)الحج(؟الإسلام:انظر6.والمروالصفا

المكرمةمكةرمزم(،)بئرالمشوفةالكعبة(،والمروةالصعابر

(.والمروة)الصعا

وتنتمى،الصغيرةالموسيقيةالنفخألاتمنآلةالصفارة

بالصفارةكذلكشبيهةوهي)الفلوت(،النايأسرةإلى

معدنيأوخشبيأنبوبمنوتتكون.الثمانيةالثقوبذات

أربعةبالأنبوبيوجد.الفمفييوضعصغير2بجزينتهي

الجهةفيإبهاميانوثقبانالعليا،الجهةفيإصبعيةثقوب

وينفخ،أفقيبشكلالصفارةالعازفيمسك.السفلى

الفم.علىالموضوعالجزءخلالمنالهوأء

وأالصرنايةنغمةتماثلعاليةنغمةذوصوتوللصفارة

وكانالشيء.بعضحدةأقللكنهاالصغير،الناي

الالةهذهاخترعقدجوفينىسييرالفرنسيالموسيقار

القرنفيعظيمارواجاونالت.أم581سنةفيالموسيقية

.الميلاديعشرالسابع

وتتكونفيها.ينفخعندماصوتاتحدثأدأةالصفارة

ينفخ.حافةأوحادطرفلهاآنبوبةمنالصفاراتمعظم

خفيفةبطبقاتفيدخلهالأنبوبمنواحدطرففي

الصسوتيةالطبقةوتضغط،بالحافةتصطد،عندماتختلف

صوتا.محدثةتمددهثمالبدايةفيالهواء

وقد،الأيامهذهالبخاريةالصفاراتتستخدممانادرا

اليومأماالبخار،صفاراتالبخاريةالقاطراتاستخدمت

الأبواقمنمختلفةأنواعاتستخدمالديزلقاطراتفإن

بصفاراتشبيهاصوتابعضهايعطيحيث،الهوائية

الرياضيةالمبارياتوحكامالشرطةضباطويستعملالبخار،

.صغيرةهوائيةصفارات

إنذارإشاراتلإصداريستخدمجهازالإلدارصفارة

المطافئ،وسيارات،الإسعافسياراتتستخدم.صوتية

السياراتلتحذيرالإنذار،صفارات،الشرطةوسيارات

تسمىصفاراتوهناك.المروريةالحركةأثناءالأخرى

علىأو،المنازلأسطحعلىتستخدم،الضبابأبواق

السيئة.الجويةالأحوالأثناءالأخرىاسمفنلإنذار،السفن

الغاراتإنذاراتفيأيضئاالإنذار،صفاراتتستخدمكما

لجوية.ا

أسطوانتين:علىيحتوي،الصفاراتمننوعهناك

هذهوتكون.خارجيةوالأخرىبالداخلواحدة

منالنوعهذايحدث.ثقوبذاتالأسطوانات

حولالخارجيةالأسطوانةتدورعندماصوتا،الصفارات

.الثقوبهذهخلالالهواءويدخل،الداخليةالأسطوانة

الشرطة،بسياراتالإنذار،صفاراتأسطوأناتوتدأر

كهربائي.محركطريقعنالأخرىوالسياراتوالمطافئ

ينفث،الهواءفإن،الأسطواناتفيالثقوبتمتلئعندما

الأسطوانةتداروعندما.الذبذباتويحدث،ويهرب

صوتوتحدثتواتراأكثريصيرالنفخفإنبسرعة

منبدلامثقوبةأقراصاالصفاراتبعضتحمل.العويل

تحدثيدويا.يدارالصفاراتهذهوبعض.الأصمطوانات
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بصورةالعويلأصوأت،الصفاراتمنالجديدةالأنواع

بسرعةتبلىولا،متحركةأجزاءلديهاوليس.كهربائية

القديمة.اللأنواعمثل

أمريكاشسمالفييعيح!مغردئرصإ؟لتيمورصفاريئ

الموسيقية.وصفارتهريشهبجمالمعروفوهو،وجنوبها

عنمختلفةفصيلةمنأنهعلىيصنف!شواتلعدةوظل

مننوعاباعتبارهيعاملفهواليومأما،الصفاريات

بمفاريةالطيورعلماءلدىويسمى.الشماليةالصفاريات

صفاريةطائرهوالآنالشائعالاسمولكنالشمال

بالتيمور.

بالتيموراللورد،كالفيرتجورجباسمالطائرسمي

هيوالعسوداءالبرتقاليةالطيرألوانلأنوذلك،الأول

اللوردمنح.بهالخاصالنبالةبشعارالموحودةنفسهاالألوان

أمريكافيالبريطانيةماريلاندمستعمرةملكيةحقبالتيمور

الطائر.هذافيهاوجدالتيالأماكنأولمنواحدةوهي

المتحدةأ!لاياتاوشرقيأواسطفيالطائرهذويعيش

فصلوفي،والصيفالربيعفصليخلالكنداوجنوب

بينمتنقلاالشتاءفترةيقضيحيثجنوبايهاجرالخريف

وفنزويلا.وكولومبياالمكسيكجنوب

وظهرهورأمعه.لممم2و.18بينالذكرطوليتراوح

ذووهوبيضاءخطوطلهماوجناحاهلامعانأسودان

وألوانهاحجماأصغرفهيالأنثىأمالام!برتقاليصدر

برتقالىأوأصفرإماوصدرهااللونبنيظهرها،محدودة

شعاحب.

عمقهيتراوحالمعلقكالكيسالطائرهذاعشيكون

فيكبيرغصنقمةمنويتدلىسمأهو01بين

اللحاءمنوقشور،الكرمةمنعشهمايبنيوعادة،الشجرة

والشعر.والخيط،الخضراواتوألياف

المرةفيبيضات6-4مابينالطائرهذاأنثىوتضع

باهتةوهيتقريئاسما5.2البيضةطولويكون،الواحدة

،الأطرافإلىتمتدداكنةمتقطعةمحطوطالبياض

.كاليسروع،المؤذيةبالحشراتالطائريتغذى

الطائر.:أيضاانظر

-868هـ،982-452)ولةلدا،ريةلصفاا

.إيرانجنوبيفىقامتدولةالصفاريةالدولةم(209

مغامر،رجلوهوالصفار.الليثبنيعقوبإلىوتنسب

الأحوالواضطراب،العباسيةالخلافةضعف!فرصةانتهز

إيرانأقاليمعلىفأغار،الزنجفتنةواستفحالالسيا!عية

الطاهرية،الدولةوأسقط.وخراسانوفارسالجنوبية

بلبهذا،يكتف!لمولكنهمستقلأ،أميرابغدادبهفاعترفت

نأالدولةفرأتببغداد.الأتراكمحليحلأنفيطمع

تقليداإليهفأرسلت.لمواجهتهعدتهاتعدريثماترضيه

وتعيينهوفارسوالريوجرجانوطبرمشانخراسانبولاية

جميعلهحققتوبذلكوسامراء،بغدادشرطةعلىأميرا

طلب.ما

بغدادإلىالسيرفأراد،كلهبهذاالصفاريقتنعلم

الأتراكمركزفيهاوليحتللقوتهالإذعانعلىليرغمها

الدخولمنبداالموفقالخليفةيجدلملذلكقبل،من

وكانفهزمهجيش،رأسعلىإليهفخرج،حربفيمعه

الخليفةالصفارجندرأىعندماأنههوالهزيمةسبب

أمرهأولكانالذيالصفاريحاربالجيشرأسعلى

الخليفة،علىالخارجينيحاربالمتطوعةمعجنديا

للخليفة.انضموا

أخرىلجولةويستعدليحصنهامناطقهإلىالصفارعاد

ومع،الزجصاحبمنالأهوازعلىفاستولى.الخليفةمع

علىوهورسولهافجاءه،تسترضيهأسدولةاأجهإأرسلتهذا

يلبثولم،الرسولوعاد،الترضيةيقبلفلم،الموتفراش

عمرا،أخاهوخلف،م878هـ،265سنةالصفارماتأن

الخلافة.طاعةإلىمالالذي

بالمسألةفاهتمتالزنجمنتخلصتأنالخلافةلبثتما

هـ،283عامالليثبنعمروعلىقضتأنإلىالصفارية

.م109هـ،928عامأعدائهاوبقيةم698

الزبخ؟صاحببمالدولة،الطاهريةأيضا:انظر

الدولة.،سيةالعبا

ترجعأنهاالباحثينبعضيرو!تونسيةمدينةصفالمحى

طويلة.قرونأتونساستعمرواالذينالرومانإلىنشأتهافي

المنتشرةالرومانيةالعمرانيةالاثارإلىذلكفىويستندون

وبتريةالغربيةالجهةفيطينةمثلمنهاوقريبةصفاقسحول

وتابرورة،الشماليةبالجهةوهيدروسالشرقيةالجهةفي

بأنمايقالصحيحاوليس.للمدينةالشرقيالشاطئعلى

الأسبابأحديكونوربماتابرورة.هوالقديمصفاقساسم

صفاقسمدينةأنيعتقدونالباحثينلعضجعلتالتى

أثريةأعمدةمنالمدينةداخلمايوجدقديمةرومانيةمدينة

.ورخاموتيجان

منجلبهاتمقدالأعمدةهذهأنتاريخياثبتوقد

وتابرورةولحمطينةمثلالقريبةالقديمةالأثريةالمواقع

أنهاالمرجحفمنصفاقمرتسميةأصلعنأماوغيرها.

المحروسة،أوالمحميةوتعنيسيفاكسهيبربريةليبيةكلمة

عليهابنيتالتىالأرضأنالتسميةسببيكونوربما

وهناكوالقصور.والقلاعالحصونكثيرةكانتالمدينة

للأميرنسبةأنهامنهاالتسميةلأصلأخرىتفسيرات



صفاقس.فىالمنتمثرةالزيتونحقولأحد

للأميرنسبةأو،صفاقسقصربنىالذيسيفاكس

الثالثالقرنخلالقرطاجحاربالذيالبربريسيفاكس

كبيرا.انتصاراوانتصرالميلادقبل

قابسخليجشمالىالشرقيالساحلعلىصفاقستقع

بهاوتحيطكمأ02بنحوسوممةمنالجنوبإلىوذلك

الفسيحة.الزيتونمزارع

قدرحيثتونسفيحضريمركزثانيصفاقسوتعد

يأنسمة023!009بنحوأم499عامسكانهاعدد

التيصفاقسولايةسكانمجموعمنتقريبا31%نحو

الجنوبمنوقابسالشمالمنسوسةولاياتبهاتحيط

.الغربمنوقفصة

القرىمنالسكانمنكثيراصفاقسجذبتوقد

كماوغيرها،واللوزةوقلوسشرفقريةمثلالمجاورة

ومنوالمهديةوالقيروانسوسةمنمعروفةعائلاتجذبت

وليبيا.والمغربالجزائرمنكلمنتونسخارج

صناعاتبعضها،مختلفةحديثةصناعاتوهناك

السياراتإصلاحمثلبالورشماتكونأشبهصغيرة

وهناك.والناريةالعاديةوالدراجاتالكهربائيةوالأجهزة

بعدالثانيةالمرتبةفيصفاقستضعكبيرةعصريةصناعات

دمرأنفبعد،العصريةالصناعاتحيثمنتونسمدينة

عامالثانيةالعالميةالحربفيالسوبرفوسفاتمعمل

بدأضخمآخرمعملأقيم،الجويالقصفبسببأم429

99صفاقس

تقدروهي،الزيتونمعاصرأنكما،ام529عامإنتاجه

وأصبحت،الخمسينياتمنذكثيراتطورتقد،بالمئات

ثلثبنحويقدرالزيتونمعاصرمنصفاقسماتضمه

التونسية.الجمهوريةمعاصر

تنفيذه)بدأالحديديقفصةخطمدأنفيهلاريبومما

صفاقسإلىيصلالذيام(019عاموتمأم998عام

بالزياتين.تعرفالتيالزيتونمزارعتوسيعإلىأدىقد

المعاصرينالجغرافيينأحدوصفهاكماالمدينةوأصبحت

مدينةالحديديالخطهذاخدموقد،الزيوتمدينة

تصديرأجلمنأقيمقدالخطهذاأنومعروف،صفاقس

.الفوسفات

بنحوتقدرفيهالعامليننسبةفإنالخدماتقطاعأما

هذهمنكبيرةونسبة،العاملةالأيديمجموعمن45%

الميناء.وأنشطةايلإداريةالوظائففيتعملالأيدي

ميناءوكانأم884افتئكلامصفاقسميناءأنومعروف

اكتشافتمأنوبعدالحلفا،نباتمنهيصدرمتواضعا

أهميته.زادتالفوسفات

منطقةإنحتىبنشاطهمصفاقسمدينةسكانيتميز

منطقةأنكما،للمدينةبازدهارهالتدينصفاقعي!

ليقدرأنهحتىكبيرةبصورةالزراعةعلىتعتمدصفاقس

.زيتونمزارعيمتلكونالسكانأرباعثلاثةمنأكثرأن

فىريفيةبيوتلهمصفاقص!مدينةسكانمنوكثير

-ء"!-

كاكاعكا-ع-؟،؟،

؟لأكا
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لآ"ير!فعبر
كاص
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لشرفىا،قسىلصفاا001

صفاقسأنأنإليهالإشارةتجدرومما.الزيتونبساتين

زيته.راستخراجالزيتونبزراعةعديدةقرونمنذاششهرت

المسلمينوالجغرأفيينالرحالةمنكثيرذلكإلىأشاروقد

الذيالهجريالسادسالقرنفىالإدريسيأمثالمن

منهولهاوالزيتالز!رنغلاتهاجل"بأنصفاقعروصف

السابعالقرنفيذلك.وكرر"مثلهبغيرهايوجدليسما

غلاتجل"إنقالحيثالحمويياقوتالهجري

".الزيتونمنصفاقمم!

مثلالتقليديالصناعىالنشاطبأهميةصفاقستتميز

هذهلكن.والصباغةالصابونوصناعةالنسيجصناعة

ثلثأنمنالرغمعلىالتدهورفىآخذةالصناعات

حيثبهومايرتبطالنشاطهذافيتنخرطالعاملةالقوى

وتشمل،العصريةالصناعاتمنأكثرعملفرصتتوافر

الأحذيةوصنماعةالجلدصناعاتالتقليديةالصناعاتهذه

ومعاصروالحدادةوالحليالمنزليةوالأثاثاتالجاهزة

.الزيوت

الحربفيالميناءخربوقد.صفاقسميناءتطويرتم

وتعميقه.تومميعهتمالحربانتهاءوبعد،الثانيةالعالمية

دحوأعلىتساعدوالحزرالمدحركةبأنالميناءهذاويتميز

السفن.وخروج

الموجودةالقديمةالمدينةمنصفاقسمدينةتتكون

وتتميز،عاليةسكانيةبكثافةتتميزالتيالأسوارداخل

الواحد.الطابقذاتوالبيوتالضيقةبأزقتها

القديمةالمدينةبينشيدتفقدالعصريةالمبانىأما

فيها.الخدميةالنشاطاتبتركيزتتسموهىوالبحر

كحيالأريافمنالوافدينتجذبشمعبيةأحياءوهناك

حيوهو0002صفاقسوحيحبيبوحىاسملطانية

جديد.

أطرافعلىالموسمىالمتفرقالسكنأنبالذكروجدير

ضاحيةفيالحالهيكمادائماسكنإلىتحولقدالمدينة

بضعةإلىتصلمسافاتعلىالمبعثرةالبيوتذاتالربض

مثلالمشكلاتبعضصفاقسمدينةوتشهد.كيلومترات

الصالحةالمياهومشكلةوداخلهاالمدينةأطرافبينالتنقل

منالرغموعلى.الصناعيالنشاطنتيجةوالتلوث،للشرب

تتزايدالساحلبمنطقةالتحضرحركةفإنالمشكلاتهذه

النشاطبسبب%6و%4مابينيتراوحبمعدلسنويا

السياحية.الحركةونموالصناعي

تونس.:أيضاانظر

الصفاقسى.الشرفىانظر:.الشرلمحي،الصفاقسي

)صسعها(.المشتقاتانظر:.المشبهةالصفة

منسبيكةالأصفر،النحاسأيفئاويسمىالصفر

للسبيكةأخرىعناصرتضافوقد.والخارصينالنحاس

واسعنطاقعلىالصفريستعمل.الخاصةللامشعمالات

وألمجوهراتالكهربائيةوالمثبتاتالصلبةالمكوناتصنعفي

.والزخارفالرخيصة

55%بينالصفرفيالمستخدمةالنحاسكميةتتراوح

باختلافوخواصهالصمفرلونويختلف%.ء9منوأكثر

%07يقاربماعلىالخليطيحتويوعندما.تركيبه

الصمفرباسمويعرف،ذهبيأصفرلونلهي!صننحاسا

وعندما.الخرطوشةصفرأوالنبيلالصفرأوالأصفر

لونلهيكونالنحاسمنأكثرأو08%علىيحتوي

النحاسأوالأحمرالصفرباسمويعرفمحمرنحاسي

من6%0علىمنتزمعدنويحتوي.الوضيعأوالرخيص

المحتوىذاتوالسبائك.الخارصينمن%4و.النحاس

الصافي،كالنحاسطريةتكونتكادالنحاسمنالعالي

.وقساوةقوةأكثرتصبحالخارصينإليهاأضيفإذاولكن

%45ونحاسا55%علىالمحتويةالتراكيبوتكون

ما.نوغاوهشةصلبةخارصيئا

الصفرصانعويضيفخاصةمميزاتعلىوأسلحصوأ!

يضاف.والخارصينالنحاسمسبيكةإلىأخرىعناصر

(.التقطيع)سهولةللتصنيعالقابليةلتحسينالرصاص

ويمكن.المرصصالصفرباسمالناتجةالسبيكةتعرف

الرصاصمنأ-3نسبةعلىيحتويالذيالصفرتصنيع

ساعاتأجزاءصنعفييستعملماوكثيرا.بسهولة

.الأخرىالدقيقةوالأجهزةاليدويةوالساعاتالحائط

السبيكةمقاومةلزيادةوالنيكلالقصديريضافماوكثيرا

علىللحصولأيضاالنيكليضافوقدالب!.أوللتآكل

ملاءمةأكثروسيلةالسبيكةمنيجع!فضىأبيضلون

والمجوفةالمسطحةالآنيةتحتويماوكثيرا.بالفضةللطلي

الأخرىالعناصرأماالصفر.منقاعدةعلىبالفضةالمطلية

والمنجنيز.والألومنيومالحديدفهيالصفرإلىتضافالتى

هيالصهنرصناعةفيالأولىالخطوةالصفر.صناعة

منصلبةقطعوتضاف.كهربائىفرنفيالنحاسصهر

بسرعة.الخارصينفينصهرالمصهور،النحاسإلىالخارصين

للإقلالالفحممنبطقةالسائلةالفلزاتتغطىماوكثيرا

الخارصينفيالمفرطةالخسائرولمنع،الحرارةضياعمن

نأوبعد.والسوائلالملبةالأجسامتبخرانظر:بالتبخر.

الصفريكونتماماومزجهماوالخارصينالنحاسصهريتم

شكلليأخذقوالبفىمباشرةصبهويمكن.للصبجاهزا

القوالبتشبهبأشكالتشكيلهيمكنأي،المطلوبةالأشياء

صغيرةقضبانأوكتلفيأو،الصباتتدعى



تخزينعمليةتسهلالقضبانهذهومثل.بيليتتدعى

الصفر،قالبأعلىالعماليقطع.معهوالتعاملالصفر

علىصلئا،النهايةفياصبحالذيالجزءهذاويحتوي

فيبعدئذالقضيبيوضعمساميا.يكونكما،شوائب

الحرارةدرجةإلىيصلأنإلىتسخينهويعادآخرفرن

للعمل.الملائمة

بينماالصفر،لفيمكنالتسخينإعادةعمليةوبعد

الصقلآلةليتقوم.المرغوببالشكلليصاغساخنا،لايزال

وهوعندئذالصفرويلف،السطحيةالعيوبكلباكالة

المعادنتشكيلفيمستخدمةطريقةأيةتكونوتكاد

شكلليأخذمدهيمكنحيثالصفر،لتشكيلصالحة

ليأخذمثقبةآلةعبرضغطهأوسحبهويمكن،وألواحرقائق

ليأخذبثقهأووتطريقه،وأسلاكوأنابيبقفبانشكل

)حاويات(.عميقةآنيةليشكلولفه،معقدةأشكالأ

الأتربةمنخاليةالصفرمنالمصنوعةالأصنافوتكون

المصنعصقليمكنلذا،الأخرىوالعيوبوالغازات

النحاسيةالأشياءتطلىماوكثيرارائ.نتاجعلىللحصول

سطوحهاوتعاملبالكهرباء.الطلاءانظر:كهربائيا.

.ومفيدةمتنوعةعديدةمنتجاتعلىللحصولبسهولة

وحلقاتالأحرفزينتالصفر.استعمالاتبعص

الشراعيةالسفنمقدماتالصمفرمنالمصنوعةالسلاسل

مضت.عاما009منأكثرمنذ)القوادس(الرومانية

بحريةأدواتصفرىإبريق

منمصنوعةبالدراخماالمسماةالحديثةاليونانيةوالعملة

بشكلأيضاالصفرويستخدموالصفر.النيكلسبيكة

تصنعكما.الأخرىالمجوفةوالانيةالأباريقصنعفيواس!ع

المنجنيزي،الصفرمنللسفنالصلبةالمكوناتبعض

والصفرالقصديرسبيكةمنالقلاووظأنواعبعضوتصنع

آلاتوهي،المتردداتوتصنع.والبلىالتآكليقاومالذي

الخرطوشصفرمنالأخرىالموسيقيةوالأدواتموسيقية

يعصحيث(،الخارصينمنعاليةنسبةعلى)يحتوي

الأدواتالخرطوش!صفرفيالخارصينمنالأكبرالمحتوى

يستعملكما.المألوفالذهبيالأصفرلونهاالموسيقية

ودلاتالقدورمثلالنحامسية،الأوانيصناعةفيالصفر

النحاسية.والصوانيالقهوة

صنعالإنسانأنالمؤرخينبعضيعتقد.تاريخيةنبدة

التىالنحاسخامةصهرعندمامصادفةمرةأولالصفر

صنع.الخارصينمنصغيرمقدارعلىأيضااحتوت

وكان..مق005عامأوائلفىرودسجزيرةفيالصفر

بدايةقبلالصسفراستخداماتوسعوامناولالرومان

الاشياءمنتشكيلةصنعوافقد.بقليلالنصرانيةالفترة

والغلاياتالنقديةالقطعفيهابماالصفرمنالمصنوعة

معالخارصينخاماتبصهرالصفروصنعوا.والتز!نات

الصفرصنعأم007عامبدايةومنذ.النحاس

الخارصينبإضافةثمأولأ،خاماتهامنالمعادنباستخلاص

المصهور.للنحاس

نيةليونااحماالدرانيةروماحرب

وزحرفتهاالصفريةالأواليصاعة

تونسفي

مراسيوحلقاتالصفريةالأشكالاستحدمتالصفر.استخداماتبعض

!سةأ9""منأكثرقبلالروماليةالشراعيةالسفنقوادستزيينفيالسفن

والصفر.النيكلسبيكةمىاليولانيةالدراحماعملةسكتكما.مضت

المجوفة،الأوانيولعضالدوارقصاعةفيكبيرشمكلالصفراستخدموقد

إلىإضافةوالصفر.المنحنيزمنبحريةمعدنيةأدواتأيضاوصنعت

تقاومالتيوالصفرالقصديرمسبيكةمنيصنعالذيالصمريالقلاووظ

ويضافالعربيةالدوللعض!يالصفريةالأوانيتصمعكما.والبلىالتآكل

عليها.والزخرفةالحفر

صفريووظقلا
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صفر201

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

لححاسااحسمي!سةادرضوا

اسسلكانكلزا

بهذاوسمي،الهجريالتقويموفهتالثانيالشهرص

الحامسرالحدمرةبنكلابعهدفيم241عامنحوالاسم

مامنهاآراء،عدةالاسمبهذاتسميتهوفيعديهرو.للرسول

فيهيغيرونكانواالعربلأنالاسماهذاكتعسباإنهيقول

الاسمإن:آحرونيقولبينماالصفريه،لهائقالبلادعلى

العربيةالجزيرةحنوبيفيكانتأسواتاسممنمأخوذ

إليهايرتحلونالعربكاد،الصفريةتسمىاليمنببلاد

اللهشهريعقبلأنهصفراسميإنهويقالمنها.ويبتاعون

أهلهامنتخلوالبلادوكانت-الحرمالأشهرمنوهو-المحرم

ومنهخلا،أيالإناءصفراللغةوفيالحر!.إلىلخروجهما

أ!وقاشيئا.يملكلا،اليدينخالىأي"،اليدين"صفر

إداأملهامنم!ءلإصفارصفهـراصفرسميإنمابعضهم

مضار!إلىوارتحلوام!صةفأخلواالحرمالأشهرعقبسافروا

لأنهمالاسماهذاعليهأطلقواإنهمارؤبةويقول.قبائلهم

منصفراعليهمأغاروامنفيتركونأغبائل،افيهيغزونكانوا

يقوأ!ن:العربوكان.المحرميليصفراالأنوذأسك،المتاع

هلاكبذلكويعنونالفناء،وقرعالإناءصفرمنباللهأعوذ

قبلالعربعادةمنوكانمنها.ربوعهماوخلوالمواشي

التأجيلهذاويسمىصفر،إلىالمحرمحرمةتأجي!!،الإسلام

المحرمآخروبيربينهالتيالليلةعلىيطلقونوكانواالنسىء،

الفلتة.اسم-ذاكأمهذامنأهييدرونلاكانواإذا-

.الصفرانقالوا:صفرمعاالمحرحمعواإذاوكانوا

أشهرفيالعضرةتعرفالإسلامقبلالعربتكنولم

أفجرمنآعندفيهاالعمرةكانتب!!صفر،ولاالحج

الوبر،ونبتصفر،انسلخإذا:يقولونوكانواالفجور،

اعتمر.لمنالعمرةحلتالدبروبرأالأثر،وعفا

أسماءالحاليةالشهورعلىتطلقالعربكانت.أسماؤه

منسلاسلثلاثعليهاأطلقواوقدحاليا،بهاالمعروفةغير

القرنمطلعفيالحاليةأسمائهاعلىتستقرألىقبلالأسماء

ونا!قراهر:رمضانسمواأنهماذلكمن،الميلاديالخامس

فقدصفرأما.وهوبلوالأصمأحلك:رجباوسمواوديمر،

تطلقالعاربةالعربتحيةوكالتموجر،باسماثمودعرفته

لها،عرفأضياالأخرىاالأسماءاأشهرومن،ثقيلامعمعليه

يأالنجر،منمشتقاذلكيكونأنويحتملنماجر،اسم

،الحرارةاشتدادأوانيأتيالشهرهذاكانإذالحر،شعدة

الشاعر:قولذلكعلىوالشاهد

وجههالمرءلهيزويآجنعمرى

ناجرشهرفىالظمآنذافإذا

أشهرابتداءإلىوإشارةعلاقةلدلكتكونقدأو

تبدأالمحرموهومؤتمر،شهرينسلخأنفبعد،الحرب

الشاعر:يقولالإغارات

مرةالموتمنكأساصبحناهم

الودائقحرالثتدحتىبخاجر

يأتيضمهركلتعنيناجركلمةإن:ي!مولرأيوهناك

عطشهايشتدأيفيه،)تنجر(الإبلالأنالحر.صميمفي

كلتسردالتيالتاليةالأبياتأنإلاجلودها،تيبعرحتى

المقصودأنشكبلاتوضحالإسلامقبلالعربيةالشهور

.المحرمانو:صفر.بناجر

ابتدأناوناجربمؤتمر

البصانيتبعهوبالخوان

تليهأيدةثمورنى

السنانبهعمأصمتعود

جميعاوناطلةوعادلة

حسانغررفهمولياغلة

فتمتبركبعدهاورنة

النانيعقدهاالحولشهور

وناجر:،محرمالمؤتمر::هيالتواليعلىالشهوروهذه

الجماديان،:وأيدةورنى،الربيعان:والبصانوالخوانصفر،

وواغلة:،ورمفعانشعبان:وناطلةوعادألة،رجب:وأصم

الحجة.وذوالقعدةذو:وبركورنة،شوال

هجرةأنالشهر،هذافيوقعتالتيالأحداثأهيممن

وبعد،أواخرهفيبدأت-المدينةإلىمكةمن-عد5!الرسول

غرةفيمنهخرخفيه،ليالثلاثاخرثوركأرفيمكثأن

الشهرهذامثلوفي(.المنورة)المدينةيثربقاصداالأولرليع

سنةالعربعندتسمىكانتاشتيوهيهـ،3سنةمن

.الهجريالتقويمانظر:،قينقاعبنيغزوةكانتالتمحيص

غزوةهـفعانت4عاممنصفرفيأيالتر!ئة،سنةفيأما

فتحكانالاستغلابهـسنة7عامصفروفي،الرجيع

الذيصؤدهمدالرسولمرضأهـكانأعاممنه27وشيخيبر،

نفسه.العاممنربئالأول13الاثنينيومفيلعدهتوفي

بينصفينحربهـبداية37عامصفرمنالاولكانكما

صفر21وفي.أيام011الحربهذهودامت،ومعاويةعلي

بالخلافة.عبدالعزيزبنعمرهـبويع99عاممن

الموسوعةفىعملةذاتمقالات

المحرمالعامالتقويم

البويةالهجرةا!مراالهحريالتقويم

المتحهر

الذي()0الرقمعلىالحسابعلمفييطلقالصفر

الذيالاسموهوصفرا،أولاشيءالأحياندعضفييسمى
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للتعبيرالرقمهذايستخدم.الماضيفيالرقمهذاعلىأطلق

فيلاستخدامهالصفرإلىالحاجةوتنشأ.الكمانعدامعن

.الأيامهذهواسعنطاقعلىالمستخدمالموا!إلرقميةنظام

قيمةالرقميالموأضعنظامفيمكانهأوالرقمموضعويحدد

نأنجد462الرقمحللناإذا،ذلكعلىوبناء.الرقمهذأ

)أوعشرأتأربععنيعبر4والرقممابنعنيعبر2الرقم

ولكي.آحادسشةأووحداتستعنيعبر6والرقم(أربعين

يوجدلاأنهيبينرمزإلىالحاجةتنشأ60،2الرقمنكتب

وإذا.الغرضبهذاالصفرويقوم.العشراتموضعفيرقم

الرقميكونالنابخفإنمنهطرحأوالرقمإلىالصفرأضيف

غيرقيمةتعطيفإنهاصفرعلىالقسمةأما.نفسهالأصلي

صحيحا.عدداالصفرويعد.محددة

جميعفيالتعادلوضعأو،البدايةنق!ةالصفريمثل

يمينفىالموجبةالأرقاموضعويتم.والمقاييسالموازين

يسارعلىالسالبةتوصإلأرقامحينعلى،أعلاهأوالصفر

أجهزةبعضفييوضعقدالصفرلكن.أسفلهأوالصفر

ميزانفيالصفريحددفمثلا،.خاصةشروطوفق،القياس

شكلعلىذلكويكتبالماء،تجمددرجةالمئويةالحرارة

الصفر.اخترعمنأولهمالعربوكان.م.

العلومبمالعشريالنظامبمالعربيةالأرقام:أيضاانظر

(.)الرياضياتوالمسلمينالعربعند

تكتمسبالتيالنظريةالحرارةدرجةالمطلوا!

الطاقة.منممكنقدرأقلوجزيئاتهاالمادةذراتفيها

الأدنىالحدأنهاالعلماءيعتقدالتي،الحرارةهذهتساوي

القيمةهذهأسعستوقدم(..15273)-5تحصيلهالممكن

الغاز.وضغطالحرارةبينالعلاقةملاحظاتعلىجزئيا

فإنما،جسمفيالمعبأالغازحرارةدرجةتنخفضحين

صفرايساويبحيثطرديتناسبفىينخفضضغطه

م..15273-5عند

فيالمطلقالصفرذوالحرارةدرجةمقياسويسمى

مقياسأمثلتهومن،المطلقالحرارةمقياسالصفر،نقطة

يساوي.للحرارةالعلميللقياسالعالمىالمعياروهو،كلفن

ولاك(.)صفر،كلفنصفركلفنمقياسفيالمطلقالصفر

حرارةقراءاتفي)5(الدرجةورمزدرجةكلمةتستعمل

كلفين.

)المئوي(.اسحلسيوسيالمقياسإلىكلفنمقياسينتمي

بإضافةبالكلفنالحرارةدرجةعلىالحصولويمكن

الحرارةفدرجةالمقابلةالمئويةالدرجةإلى.515273

.ك.15392تساوي،المثالسبيلعلىم،02

درجةتحصيلالمستحيلمنإنالطيعةعلماءويقول

سجلتحرارةدرجةوأدنىتماما.المطلقللصمفرحرارة

الحصولتمقدوكان.ك،،....انحوهيالانحتى

تلكنوىمغنطةتم.السبائكأنواعبعضبتبريدعليها

مجالفيللغايةمنخفضةحرارةدرجةفيالفلزات

النوىأصبحت،المغنطيسيالمجالأزيحوحين.مغنطيسي

إلىحرارتهادرجةوهبطت،المغنطسيةالخصائصعديمة

المطلق.الصفرمنمايقرب

.الحرارةدرجهالغازبم:أيضاانظر

هضمعلىالجسميساعدالكبد،يفرزهسائلا!راء

بعضمنالتخلصفيتساعدكماوامتصاصها،الدهون

نحولينتجدائمنحوعلىالصفراءالكبدويفرز.الفضلات

الكبدمنإفرازهابعدالصفراءوتصبيوميا.منهاواحدلتر

الصفراويةبالقناةقتصلالكبديةالقناةيسمىأنبوبفي

الدقيقة.الأمعاءفيتصبالتيالرئيسية

بل،مباشرةالأمعاءفىالصفراء،معظمولاتصب

بالقناةملحقكيسوهي،الصفراويةالحويصلةفيتدخل

الكيسهذاداخلالصفراءوتخزن.الرئيسيةالصفراوية

للأمعاءالدهنيةالأطعمةوصولوبعدإليها،الحاجةلحين

وتدفع(المرارة)الصفراويةالحويصلةتتقلصالدقيقة

الرئيسية.الصفراويةالقناهطريقعنالأمعاءإلىبالصفراء

علىلاحتوائهاالهضميةالخواصبهذهالصفراءتتميز

تسمىدهنيةمادةمنال!بديصنعهاالتيالصفراويةالأملاح

الكراتتكسيرعلىالأملاحهذهوتعمل.الكوس!ترول

الإنزيماتتستطيعالصغربالغةجسيماتإلىالدهنية

تلتصقثممعها.تتعاملأنالدقيقةالأمعاءفىالهضمية

الوقت،لبعفه!هضمهاتمالتي،بالدهونالصفراويةالأملاح

.الدهونلهذهالأمعاءجدرانامتصاصمعدلتزيدحتى

للذوبانالقابلةالفيتاميناتامتصاصعلىالجسمتساعدكما

وتعودو)ك(.و)هـ(و)د()أ(فيتاميناتوهي،الدهونفى

.الدمطريقعنالكبدإلىالصفراويةالأملاحمعظم

التيالجسمفضلاتمختلفعلىالصفراءوتحتوي

الفضلاتبينومنالأمر.نهايةفيالبرازمنجزءاتصبح

الدمكراتحطاممنالمتكونة)البليروبين(الصفراءالصبغة

القابلةالكيميائيةبالموادالصفراءالصبغةوتتحدالحمراء.

فىتصبمادةلتكوينالكبدداخلالدهونفيللذوبان

البنيب،يتفاوتالذىلونها،الصفراءوتستمد.الصفراح!

تشملكماالعنصر.هذامن،للخضرةالمائلوالأصفر

الكولسترولفائ!بالصفراءتوجدالتيالأخرىالفضلات

.الدممجرىمنالكبديفصلهاالتيالسموموبعض

.المرارة:أيضاانظر

.اليرقان:انظر.مرصالصفراء،
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والشجيراتالأشجارمنكبيرةمجموعةلصفصا!

هناك.عادةالرفيعةوالأوراقالرقيقةالفروعذات،لجميلة

فيأصلامعظمهايوجد،الصفصافمننوع003!والي

صغيرةشجيرةهوالأنواعوأصغر.المعتدلةالشماليةلمناطق

القطبية،المناطة!فيتنمو،سم25حوالىارتفاعها!لغ

.الجبالعلىالشجريالنطاقفوق

وتزرعالماء.قربالصفصافأشمجارتنمووعادة

وتجففالماءجذورهاتمتصلكيبمالرطبةالمناطقفيحيانا

التربةتجعل،قويةشبكةمكونةجذورهاوتتشابك.شتربة

الصفصافأشجارأنكماتاكلها،دونوتحول،ضماسكة

.الرياحمنالحقولولحماية،بالظلللتزودزرع

بسهوأسة.وتنثنى،ورقيقةناعمةالصفصافغصينات

،السلاللصناعةيستخدمخشبهافإنبمالمزايالهذه

الأثاثشا،الحشبيةوالحواجزأصسياجوا،الكريكي!-مضارب

فحماتنتجالصفصافانواعبعضأخشابأنكما.للين

الماضي.فىالبارودلصناعةيستخدمكاد،النوعيةعالى

البشريالجسميحولهاكيميائيةمادةينتجاللحاءأنكما

مصدراالأسودالصمصافويعد.دقيقةوأوراقفروعلهالصفصاف

للخشب.مهما

إليهاينتميالمركباتمنمجموعةوهيساليسيلات،إلى

أرجاءمختلفمنالناسكانالماضيوفي.الأسبرين

الألملتخفيفالصفصافلحاءيستخدمون،العالم

ورفيعةطويلةأوراقالصفصافأنواعولمعظبم.والحمى

أطرافالهاأنكما،حادةتصيرحتىتدريجياتستدق

صغيرةأوراقاالصفصمافأنواعلبعضأنكما.مسننة

الشك!.بيضية

مجموعاتالصفصافأشجارتزهرالربيعبواكيرفي

.للصفرةضاربأخضرلونها،صغيرةمنتصبةأزهار

وذلكالهريةبمالنوراتهذهالأزهارمجموعاتوتسمى

الشكل،دورقيةقرنةالزهرولأنثىالهر.ذيلتشبهلأنها

الحريرية.البيضاءالشعيراتذاتالصغيرةالبذوروتحررتنفلق

فيللأخشابمهمامصدراالأسود،الصفصافيعد

أنواعكافةبينالأكبروهي.الشماليةأمريكاشرقي

.م04علىيزيدلعلوتنموإنهاحيث؟الصفصاف

الحديثةالجديدةالفروعمنواسملالأطيناالأثاثائصسع

اذالأبيضالصفصافويعد.السلالصفصافأصشحيرة

الجوانبلأن،الناسبينشائعةزينةوشجرة،تجاريةأهمية

نبتاتتطويرتموقد.وحريريةبيضاءتبدولأوراقهاسمفلية

الأبيض،الصفصافمنخاصةمتطابقةوسلالات،هجينة

وقد.الأزرقالمفصافأو،الكريكيتمفربوتشمل

نأحقيقةمنهذاالمسمهالمتكسرالصفصافاكتسب

أما.العنيفةالرياحهبوبعندتتكسرالهشةغصيناته

فإن،الصينموطنهبأنيعتقدالذي،الباكيالصفصاف

البريالصفصافينمىبينما،ومتدليةجميلةأغصانه

التزلين.فيغصيناتهتستخدمماوكثيرا،فرويةهريةنورات

؟السلالعفصافبمالهريةالنورة:أيضاانظر

.الشجرةبمالبريالصفماف

أوالماعزصفصافأيضايسمىالبريالصفصاف

عائلةإلىتنت!صغيرةشجرةوهوالكبير،الصفصاف

وبقيةبريطانيافىالرطبةالغاباتفيتنموالصفصاف

طولهايصلالبريالصفصافشجرةآسيا.وشماليأوروبا

،رماديقلفهاالنموالحدشةوالأشجار.أم.حواليإلى

القلف.ومتشققةبنيلونفذاتالعتيقةالأشمجارأما

السفلىوالجانبأعلاهافىغامقأخضرلونهاوالأوراق

عامةالبريالصفصافوأوراق.رماديلونيكسوهمنها

.ال!خرىالصفصافأنواعمنأعرض

أزهارتبزغالربيعبدايةفىالأوراقتظهرأنوقبل

هذهوتصمى،مزدوجةبراعمخلالمنالبريالصفصاف

طوله.يبلغمستطلزهريعنقودوهيالهريةبالنورةأزهار

نجدالذكرالبريالصفصافأشجاروفي،سم3حوالى
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البريالصفصافأزهار

الربيعبدايةفيتظهر

منبغطاءالزهرةوتتعنقد

الأبيضالرماديالشعر

نوراتتتطور.الناعم

إلى-بعدليما-الدكر

متفرقةكبيرةأعداد

.اللونأصفربلقاحمعطاة

تتحولثمناعمبشعرمغطاةالشكلبيضيةالهرية،النورات

أيضافلهاالأنثىالشجرةأمالونها،فاصفراراللقاحإلى

وتنتج،باهتأخضرولونهاأطولشكلهاولكن،هريةنورة

ضئيلة.أزهارابعدفيما

.الصفصاف:أيضاانظر

منمعيننوععلىيطلقاسمالسلالصفصا!

الصمفصاف.فصيلةمنوالشجيراتالصغيرةالأشمجار

ولهذاالأنهار.أطرافالشجرةهذهلنمومكانوأفضل

فيتستخدمأنيمكن،نحيلةساقالصفصافمنالنوع

السلالصفصافويزرع.والمفروشاتالسلالصنع

منللاستفادةرجوانياةاالسلالوصفصافالعادي

قرانياتدعىأمريكيةقرانياشجرةوهناك.المرنةسيقانه

أنواعبعضلحاءيشبهلحاءهالأنالأحمرالصفصاف

.الصفصاف

.الصفصافأيضا:انظر

)السوقالمقاصةسوقانظر:.التعويضيةالصفقة

)البيع(.القطن(،الاجلة

)العهدالتوراةأسفارأحدصفنياسفر.سمرصفئيا،

كاهناكانالذيصفنياباسمالسفرهذاسميوقد(.القديم

..مق62وه063عامبينالواقعةالفترةفييهوذامملكةفي

.المقدسالكتابأيضا:انظر

م(.-656؟هـ،-36؟)أميةبنصفوان

منصحابى،.القرشىالجمحيخلفبنأميةبنصفوان

رسولأعطاه.قلوبهمالمؤلفةمنثموكبرائها،قريشزعماء

حنينغزوةبعدأسلم.حنينيومالإبلمنمائةكل!شولالله

حنين،يومسلاحاك!فاللهرسولمنهواستعارهـ،8سنة

الشامبلادفىاليرموكمعركةشهد.أسلمقديكنولم

بمكة.وفاتهوكانتهـ.13سنة

م(.067؟-هـ،91)؟-المعطلبنصفوان

الذينالصالحينمن،الذكوانيالسلمي،المعطلبنصفوان

وعدهعل!،اللهرسولمعبعدهاوالمشاهدالخندقشهدوأ

بهرميتالذيوهوعل!.اللهرسولأصحابمنبعضهم

فياللهبرأهماوقد،الإفكحادثفىعائشةالمؤمنينأم

المؤمنين.أمبكر،أبيبنتعائشةانظر:النور.سورة

مما)عفم!الرسولعنهقالالبراءةاياتتنزلأنوقبل

علمتإن)والله:أخرىروايةوفىخيرا(،إلاعنهعلمت

عائشة.عنعساكرابنرواه.علمتماأيمماقط(سوءاعليه

رسولعنمرويينحد!ينلهأنالمصادربعضتذكر

.كثيرونعنهوحدثكل!ت.الله

شاطئعلى)مدينةبسميساطمعاويةخلافةفيمات

فيها.ودفن(الفرات

-ا005هـ،ا91-048)6الدولة،الصفوية

وكان،إيرانفيالصفويةالدولةظهرتام(.735

الدينصفيالشيخسلالةمن،إسماعيلالشاهمؤلسسها

وكان.م(4331-2521هـ،73ء-056)الأردبيلي

وكذلك،سنيينالدينصدرابنهبعدهومنالدينصفى

وكان.سنيةالأردبيلفيأنشأهاالتيالدينيةالجماعةكانت
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عامالجماعةرئاسةتولىالذيعليالخواجاحفيده

الشيخابنهبعدهوجاءمعتدلأ،شيعياأمهـ،208993

فىأسسنةاأهلمعصراعشجماعتهفقاد،إبراهيم

الذيحيدرالشيخابنهالطريقنفسفيوخلفه.الداغستان

منثلاثةوخلفه،أم4?هـ،985سنةالرئاسةتولى

هـ،139-09)7إسماعيلأصغرهمأولاده

)نسبةالصفويةللدولةالحقيقيالمؤلسه!أم(52ا-1054

الأردبيلى(.الدينصفيإلى

آسياعلىسلطانهميمدونالعثمانيونالأتراككان

لهمفتصدى،الوقتهذافيإيرانشرقيوفممالىالصغرى

فيلإيرانشاهانفسهواعلنتبريز،علىوامشولىإسماعيل

صبغالذيوهو.أم294يوليوهـ،898عاممنالمحرم

المذهبنشروحاول،شيعيةبصبغةحطهاالصفويةالحركة

أغضبمما،الأناضولفىأحثمانيينارعاياوسطالشيعي

تشالديرانمعركةأشهرهامعاركفيمعهندخلوا،العثمانيين

هـ،029عاممنرجبفيإيرانعربىشممالالحاسمة

بقيادةللعثمانيينحاسمبنصروانتهى.أم451أغسطص

تبريزمدينةالثانىالعامفيودخل،الأولسليمالسلطان

علىسليمواستولىالبلاد.عمقإلىالشاهوهرب،العاصمة

ودياروتبليمه!النهرينبينوما،الغربيةأرمينيةبلادمنكثير

وهبط.والموصلالرقةحتىالجنوليةالأراضىوجميعبكر

إلىعادثم،التانيةالدرجةمندولةإلىالصفويةبالدولة

أسي!أقاضدحربىلصراعالعدةليعدإسلامبولعاصمته

.جندهصفوفبينفتسةولوقوع،الإسلاميالعربيالشرق

رؤساءلأنإسماعيلوفاةبعدالصفويةالدولةضعفت

وتركوا،إماراتهمفيالسلطةتقالمحمواالتركمادمنالجند

مإلعثمانيين.الصراعأثناءلمصيرهماوعرشعهالشاه

)699-عباسالشاهعهدفيالدولةانتعشت

بمدربيناستعانالذيأم(،1587628اهـ،380

أمامالصممودمنفتمكن،وتحديثهجيشهلتدريبإنجليز

عامهرمزجزيرةمنالبرتغالي!توطرد،العثمانيين

فيقويةدولةوتركال!نجليز،بمعاونة،أم206هـ،أ110

الأومعط.الشرق

،عباسوفاةبعدالصفويالبيتإلىالتدهورأسرع

تبريزواحتلوبغداد،العراقالعثمانيالرابعمرادفاسترد

العثمانيونواقتسم.همذانلأهلومذبحة!زيمةوأو!

دولةوانتهت.والغربيةالشماليةولاياتهاأحسنوالروس

.أم736أهـ،941سنةالصفويين

.إيران؟الدولة،العثمانية،الأولسليمأيضا:انظر

مير،القانونيسليمان،الأولسليمانظر:.الصفويون

الحسنى.عماد

عحفي،الخزرجيانظر:الخزرجى.الدينصدي

الدين.

الدين.صفي،الهنديانظر:.الهئديالدينصمي

هـ،05-؟)المؤمنينأمحيي،بنتصفية

أخطببنحييبنتصفيةالمؤمنينأمم(.67.-؟

الحضيربنيمنيهوديةكانتك!!د.النبىزوجاتإحدى

خيبر.إلىفسارواالمدينةمنقومهامعأجليت.بالمدينة

فقتل،المسلمينضدالأحزابتأليبفىحييأبوهاشمارك

ثم،القرظىمشكمبنسلامتزوجها.قريظةبنىمع

عنهاوقتل.النضريالربيعبنكنانةبعدهفتزوجها.فارقها

هـ.7سنةخيبرغزوةفىالمسلمونانتصرلماخيبريوم

بندحيةسهمفىوكانت.السبيجملةمنصفيةكانت

وعو!4ور4اسضبر!اكل!!هاللهرسولأنإلا،الكلبيخليفة

عنهارويحيث؟قليلةرواياتها.وتزوجهاأعتقهاثمعنها،

معاوية.خلافةفىبالمدينةوتوفيت.فقطأحاديث01

عدئهممر.النبيزوجاتانظر:

-؟هـ،2-.؟)المطلبعبدبنتصفية

أحدالعوامبنالزبيروأم-عثهسرأدلهرسولعمةم(.641

الجاهليةفىتزوجهاصحابية.بالجنةالمبشرينالشرة

خويلد،بنالعوامتزوجهاثم.أميةبنحرببنالحارث

إلىوهاجرتوبايعتأسلمت.وآخرينالزليرلهفأنجبت

أحدغزوةففى،الخندقوغزوةأحدغزوةشمهدت.المدينة

انومتم:وتقولالناسوجوهفيتضربرمحوبيدهاقامت

كانيهوديأالأحزابيومقتلتصتنديماي!.اللهرسولعن

امرأةأولإنها:قيلولذا.المسلمينعوراتعلىيتجسس

لهاذكر،مجيدةشاعرةوهي.المشركينمنرجلاقتلت

عبدبنحمزةوأخيهاكل!!،اللهرسولرثاءفىشعر

بالبقيع.ودفنت.الخطاببنعمرزمنفىتوفيت.المطلب

مننئتينبينصفينموتعةوقعت.موقعةصدين،

معركةوبعدعفانبنعثمانالخليفةمقتلإثرالمسلمين

نأأسبابهامنوكاد.م576هـالموافق37عامفيالجمل

شكوىعلىيقضىأنأرادعنهاللهرضيطالبأبيبنعليا

.عفانبنعثمانالمقتولالخليفةسلفهولاةمنالأمصارأهل

أبيبنمعاويةشأناأعظ!هموكان.الولاةهؤلاءبعزلفقام

معاويةأصرولما.عثمانبدمبالمطالبةجاهرالديسفيان

جيشاهمافالتقى،حربهعلىعليعزمعليمنموقفهعلى

كفةفيهارجحت،لأيامبينهماالحربودارت،صفينفي

كتابإلىالاحتكامالعاصبنوعمرومعاويةفرأى،علي

قبلمنمنهم،بينهمفيماعليأصحابواختلفالم!.
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ومن،حربيةخدعةأنهابحجةرفضهامنومنهماالفكرة

مخالفيهرأياتبعولكنه،نفسهعليللفكرةالرافضينبين

أباعليفانتدب.التحكيمعلىالطرفانواتفق.لكثرتهم

أتفق.العاصبنعمرومعاويةوانتدبالأشعريموسى

إلىبالرحيلعليوأذن،الجندلبدومةاللقاءعلىالحكمان

وانحازت.التحكيمصحيفةكتابةمنيومينبعدالكوفة

صحيفةفيبمارضاهملعدمحروراءإلىجيشهمنجماعة

وجدالحواربعدالكوفةبدخولعليوأقنعهم،التحكيم

فيوعرفوا،نفسهعليثمعباسبنعبداللهقادهطويل

.الحوارخانو:.الخوارخأوبالحروريةالتاريخ

نأعلىواتفقاالجندلدومةفىالحكمانواجتمع

إلىالخلافةبأمريعهداوأن،صاحبهمغهماكليخلع

وهوعليه!اللهرسولتوفيالذينالصحابةأعيانمنالأحياء

ماخالف،الحكمينأحدوهوعمرا،أنإلاراض،عنهم

رأيهمإبداءعنالخوارجيكفولمصاحبهمععليهاتفق

ذأته،التحكيمفشلبعدوخاصة،التحكيممبدأفي

،جندهمناوشةفىوأخذوا،عليجندبينمنوتسللوا

وقتلوا،نسوةومعهالأرتبنخباببنعبداللهوذبحوا

فاضو،بالحربوبادروه،الشأنبهذاإليهمعلىرلممول

هـالموافق38عامالنهروانيسمىبمكانإبادتهمإلى

قتلمنأحدهمتمكنولكن،معاويةلحربليتفرغم658

.م066هـالموافق04عامرمضان17فيغدراعلي

أبىبنمعاوية،طالبأبيبنعلىأيضا:انظر

.العاصبنعمرو،سفيان

البلادفيالبريالحيوانانظر:الدهبية.الصقارية

)الطور(.العربية

منكبيرةلعائلةينتميالجارحةالطيورمننوعالصقر

الهراريوطائروالحدأةالبحرعقرعلىتشتملالطيور

كلفيتعيشوالصقور.والعقابالقديمالعالمونسور

أنتاركتيكا.المتجمدةالجنوبيةالقطبيةالقارةماعداالقارات

والصقورالحقيقيةالمقورالصقور:مننوعانويوجد

البازمثلأنواعاالحقيقيةالصقوروتشمل.الحوامة

مرتفع،مكانمنالطرائدالصقورهذهوترقب.الباشقو

وذيولنسبياقصيرةأجنحةذاتوهي.شجرةكفرع

منأطولبأجنحةمزودعموماالحواموالصقر.طويلة

وهى،الشكلمروحيةوذيول،الحقيقيةالصقورأجنحة

الصقرويشملالطرائد.عنبحثاالجوفيتحلقماغالبا

الذيل،الأحمرالشماليةأمريكاصقرمثلأنواعاالحوام

أمريكامنكلفييوجدوالذيبمالشائعالأسودوالصقر

الجنوبية.وأمريكاالوسطى

صقورتسمىالصقورمنمجموعةأيضأوهناك

الجنوبية،وأمريكاإفريقيامنكلفيوتوجد،الهراري

بتأرجحالركبةمفصليسيمولذا،بمفصلينمزودةأرجلها

مختلفة.اتجاهاتفيالرجل

الحيواناتمنمختلفةأنواعبصيدالصقورتقوم

والحشراتوالأسماكوالزواحفالصغيرةالثديياتوتشمل

مخالبلهاالطيورتفترسالتىوالصقور.الأخرىوالطور

هذهإلىالحوامةالصقورمعظموتنتمي.وملتويةحادة

والزواحف،الثديياتتفترسالتيالصقورأما.المجموعة

منأسمكومخالبوأصار%قصر،،أضخمأرجلفلديها

الطيور.تفترسالتيالصقور

منالقويةالبصرحاسةالحوامةالصقوروتستخدم

فريستهالصقريشاهدوعندماالهواء.فيعاليةارتفاعات

بمخالبه،يلتقطهاأنويمكنه،وبسرعة،أعلىمنعليهاينقض

العظامالصقوروتأكلالحاد.بمنقارهيمزقهاقتلهاوبعد

تستطيعلاالصقورولأن.اللحومإلىإضافةوالفراء،والريم!

المهضومغيرالغذاءمنكتلاتخرجفهيتأكلهماكلهضم

الصقورأنواعكلفيوالإناث.النفاياتكرياتتسمى

52بينماالصقورأطوالوتتراوحالذكور.منحجماأكبر

وكيلوجرامين.جم09بينماوأوزانهاسم7و.سم

تسمىمعينةمنطقةعنالصقور!عضتدا!التكاثر.

الصيدمنطقةأوالعشمكانالإقليمهذايكونوقدإقليما،

عنوالإناثالذكورمنكلويدافعمؤقتا.شتويابيتاأو

مهاجمةطريقعنإقليمهعنالصقرويدافع.العع!منطقة

عنالمتطفلينيهددأنللصقرويمكن.تهديدهمأوالمتطفلين

وأ،بالصياحأو،رأسهعلىالموجودالريمققمةرفعطريق

وذهابا.جيئةالطرانبتكرار

الرفقاء،لتجذببمالغزلرقصاتالصقوروتؤدي

بعضوفي.المكانعنتبتعدلكىالأخرىالصقوروتحذر

،حادةبزاويةمرتفعاالصقريطرقد،الغزلأثناء،الأوقات

ويمكن.م03و.م03مابينهابطاأتجاههيغيروفجأة

الأحيانبعضوفيمعا،يطيراأنالمتزاوجينللرفيقين

بعضوتكتفيمعا.مرتبطةوأقدامهماالهواءفيششابكان

.الحياةمدىواحدبرفيقالصقور

فوقأو،الصخريةالجروفعلىالصقورتعشمش

أعشاشهاتبنيالصقورفبعض.الأرضعلىأوالأشجار،

وتبني.صخريجرفعلىحفرةحفرطريقعنببساطة

منو،الأغصانمنبإتقانأعشاشهاأخرىصقور

عديدةصقوروتستخدم.الأخرىوالنباتاتالحشائش

تستعملوقد.أخرىبطيورالخاصةالمهجورةالأعشاش

منالأنثىوتضع.أعواملعدةنفسهاالأعشاشالصقور

وتحضن.تزاوجموسمكلفيثلاثإلىواحدةبيضة
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دوعالذيلالأحمرالصقر

لوعالهراريصقرأنثى

فىيوحدالصقور!ى

ير-!؟"،،--*-7

3؟،لاص،!!*؟"كأ

ء؟*"-*ا
*أكأ*

3-ءكمئهـخبنكأ!ير؟

-رزلأفى*4

يرلأأ!ي!

عيماوتحتويالإنسار.ددىأيوكاأفوىالصقرلدىايلإبصار

ولمعطمللضوء.الحساسةالحجيراتمنأكمرعددعلىالصقر

بمتمكلأرنبايرىقد؟الإلسمانأنإذ،واحدةتقرةسأعمرأنوأعه

واصحة.يصورةالصؤهـا،ليسما!عيدةمسافةمنمعتم

"!بثبرية!/عيرفي-لأ*مسهـبهأاانؤ

--!-؟لأ-ي!حامنر//العيز

ش-خ!!صعالممسكسة
!*حموص".

الصؤعيمات(7!!

-*!حئزء-37!؟!7إأاحما(\!+لقر

سكا*--يرص*؟--**كأص-ل!؟*حيمحص!!/؟ل!لمعننا

الصقورم!نوعالباز

اهلناطقفىيوحد

نصفصالمعتدلة

يبليم.الشحافيالكرة

يقربماحسمهطول

ه!سم.66من
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حتىيوما3وه03تبا!نلمدةبيضهاالصقورمعظم

يمدهابينما،البيضحضنمهامبمعظمالأنثىوتقوم.يفقس

وأنثاهالصقورذكردورفيالاختلافوهذا.بالطعامالذكر

الذكور.منحجماأكبرالإناثتكونلماذايفسر

ماوسرعان.خفيفبزكبمغطاةوهيالصغارتفقس

بصيدالوالدانويقوم.أكثفبزغبالزغبهذايستبدل

علىصراعاتماتحدثوغالبا.لصغارهاوحملهاالطرائد

الصقورصغاروتنموالصغار.منأكثرأواثنينبينالطعام

يوما.06إلى03منيقربمابعدالعح!وتغادرلصريعا

الشتويةالمناطقفىتعيشالتيالصقورتهاجر.الهجرة

أنواعوفيالشتاء.فصلخلالدأفئةمناطقإلىالباردة

.الكبيرةتبقىولكنالصغيرةالصقورمعظمتهاجر،أخرى

خلالالمهاجرةالصقوروتطرمشوياتهاجرلاالطوروبعض

الصقورمنضخمةأعدأدرؤيةويمكن،بالليلتنامثمالنهار

علىأ!جرةامساريضيقعندماأنواععدةمن،المهاجرة

التيوالبحيراتالبحاروسواحل،الجبليةالسلاسلامتداد

منواحداسوينعسونصقوروتسلك.الرياحبهاتعصف

وشماليكندامنالصقورتسلكهاالتىالهجرةطرقأطول

الأرجنتين.إلىسنوياتطيرحيث،المتحدةالولايات

حجما؟الحقيقيةالصقورأكبرالبزاةالصقور.أنواع

ويبلغسم06منبيقرماالبازيأنثىيببطولحيث

سم.ه.منيقربماالذكرطول

الشماليالبازمثلالصقورمنعديدةأنواعوهناك

ولهوبيضاء،رماديةالسفليةوأجزاؤهالمزركمق،الري!شذي

بالطيوروتتغذى.ورشيقةقويةوالبزاةعينيهيعلوأبيضخط

بالإضافةالطورمنالأخرىالطرأئدوالغربانمثلالكبيرة

البزاةمنأخرىأنواعوهناك.السنجابمثلالثديياتإلى

الإفريقيالصياحوالبازالأسترالىالأبيضالبازتشمل

الموطن.

يساعدهاطويلوذيلقصيرةأجنحةالبواشقولدى

خلالبسرعةلوائدهامطاردتهاأثناءالتوجيهعمليةفي

.والغاباتالكثيفةالاشجار

شبيهةالصقورمنكبيرعددالشماليةأمريكافييوجد

أمريكاصقورعليهايطلقالتيوالأنواع.الحوامةبالصقور

فعلى.القديمالعالمفيالحوامةبالصقورتسمىالشمالية

أمريكايقطنالذيالرجلينخشنالصقريعرفبمالمثالسبيل

الرجلين.خشنالحوامبالصقرالقديمالعالمفيالشمالية

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الخطا!العقا!الحرالصقرالبيزرة

لنسرالحوامالصقراةالحدأ

طائر،الواريالطمائرالنحلحوام

القابالبحرصقر

.هوكبلاكانظر:.الأسودالصقر

صقرأيضاويدعىالأسماكيأكلطائرالبحرصقر

بحركاتبالقيامطعامهاالبحرصقورتتناول.السمك

51بينتتراوحلفماهقة،ارتفاعاتمنالماءفيغطس

السمكةوتلتقطأولأبأقدامهاالماءوتضرب.م3و.

كلهالعالمفيالطيورهذهتعيش.النحيلة،الطويلةبمخالبها

.والخلجانالبحاروشواطئوالبحيراتالأنهارضفافعند

الدافئةالمناطقإلىالشماليةالمناطقفيالبحرصقوروتهاجر

الشتاء.في

عرضويصل،سم6.حواليالبحرصقرارتفاعيبلغ

فيغامقبنىلونه.مترينحواليإلىفردهماعندجناحيه

ويغلب.رأسهفيالبيضاءالنقطبعضمعالأعلىالجزء

غامقة.بنيةقليلةخطوطمعالأسفلفيعليهالبياض

أوالصخوروشمقوقالأشجار،فيالبحرصقورتعشش

أعشاشاوتبني.الأرضعلىأو،المنخفضةالشجيرات

منالعمقبناءموادتتألف.مترينبعضهاعرضسلغ،كبيرة

المجروف.الحطبأو،العظامأو،العيدانأوالبحرعشب

حضانةوتستمر،بيضاتثلاثعادةالبحرصقوروتضع

يومأ.37البيفحوالي

وتخريب،د.د.تمادةمثل،المبيداتاممتعمال

الكثيرفيالبحرصقورعددمنقللالطيرمواطنالإنسان

طيوراالأماكنبعضفيالبحرصقوروتعتبر.المواقعمن

.خطرةغير

ويتغدىالمياهمنبالقربيعيش.وأبيضلنيطائرالبحرصقر

الماء.سطحم!يقمربالذيبالسحك
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،أهـ-)933القاسميمحمدبنصقر

بدولةالخيمةراسإمارةحاكم(.-أم029

.أم489عاممنذ،المتحدةالعربيةالإمارات

ديالتاريخيةالشهرةذاتالقواسمقبيلةإلىينتعسب

الخليجفيالبريطانيةللقواتوالتصديالاستعمارمقارعة

لهاكانوالتيعشر،والتاسععشرالثامنالقرنينفيالعربي

البحار.تجوبسفينةثمانمائةمنأكثريضمبحريأسطول

،أم069سنةالخيمةرأسفىفأصبحبالتعليماهتم

كما،للبناتوخمسللبنينمنهاخمس،مدارسعشر

مأ559سنةالدقداقةفيالزراعيةالمدرسةأنشئت

رأسوكانت،أم969سنةفيالصناعيةالمدرسةوانشئت

بعدمستشفىفيهايفتتحالتيالثانيةالإمارةهيالخيمة

الانأما.أم639سنةفيافتئالمستشفىإذ،دبيإمارة

صقرمستشفىأحدهامستشفياتثلاثةالخيمةراسفلدى

جدا.حديثوهو

أم659سنةفي

رئيساصقرالشيخانتخب

المتصالحةالإماراتلمجلص

حتىالمنصبهذافىوبقى

رأسانضمتالاتحاد.قيام

01فيال!تحادإلىالخيمة

.م7291فبراير

الخيمةرأسوالت

القاسميمحمدلنصقرتحتالعمرانيةنهضتها

سنةففي،وإشرافهتوجيهه

وفى،والشارقةالخيمةرأسبنالمعبدالطرلقافتتحأم969

مأ779سنةوفي،دوليمطارفيهاافتتحأم769سنة

،الصناعاتمنكثيرااستقطتأنهاكماصقر،ميناءافتتح

طنمليونينتجمنهماكلىبورتلانديأسمنتمصنعاففيها

فىالوحيدوهوالابيضللأسمنتمصنعوفيهاسنويا،

مصنعوأنشئمشوئا.طنألف003الخلئينتجمنطقة

وهوأم089سنةفيإنتاجهوبدأ،الادويةلصناعةجلفار

داخلفىمنتجاتهتباعالأدويةمنصنفمائةحواليينتج

الدقداقةفيانشئتكما.الشقيقةالعربيةوالدولالدولة

وكلتاهماللدواجنأخرىومزرعةالحيوانىللإنتاجمزرعة

.الإمارةاحتياجاتمنكبيراجزءاتسد

بالصقور.الشبهشديدالطيورمننوعالحرا!ر

أنحاءجميعفيمتنوعةبيئاتفيالحرالصقريوجد

.والغاباتالأعشابمناطقفييعيشفهو.العالم

وعلىالمتجمدةالقطبيةالمنطقةفيالجرداءوالسهول

نوعا،05حواليمنهيوجدالبحار.شواطئامتداد

الأنواعأحسنبينمنإفريقيا.قارةفيموجودنصفها

والسنقر.الجوالالحرالصقرالمعروفة

قوية.ومخالبوساقانخطافيمنقارلهالحروالصقر

بجناحينيتميزأنهفىا!حقراعنالحرالصقريختلف

نأكما،منجليبشكلالخلفإلىينحنيانمدببنطويلير

بينالطيورهذهأطوالتتراوح.حانبكلعلىسنةلمنقاره

ويطيرالذكور،منأطولوالإناث.سم6.وسم02

رائعمفاجئبانقضاضويقوم.عاديةغيربقوةالحرالصقر

قدميهويستخدم.فريستهليصطادشاهقةارتفاعاتمن

إليها.الضرباتلتوجيهأولالفريسةللإمساك

فىالبيضإناثهاتضعإذأعشاشا.الحرةالصقورتبخىلا

وأ،الصخريةالجبالجوانبأوالأرضفيعميقةغيرحفرة

فىتجاويففيأو،أخرىطيورمنالمهجورةالأعشاشفى

وتضع.البناياتفيحتىأو،والهضابالأشجاراجذوع

برتقاليأصفرلونذاتبيضاتخمسإلىثلاتمنعادة

وأرجوانية.وحمراء،بنيةبقعوبه،البياضإلىيميللونأو

البيض،بحضانةالأنثىتقومالصقر،هذاأنواعمعظموفي

لرياضةيربى،أعلاهالطائرمثلالسنقر،-الجوالالحرالصقرهجين

ولالقضاضهمالسرعتهماوالسنقرالجوالالحرالصقريقيم.البيزرة

الفريسة.لحوالأحاد
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هده.اساعهك!032ستقتر!هـرعات!بصأالجوالالحرالصقر

علىاطدر!يحاشظالصيد.علىتدر!الأحواحراصقراتب!!الصورة

رحليه.سالمتدليأغيدبابال!!ساكالهر!م!الطائر

الحرالصقربيضمعظميحتاجالذكر.منمنتظمةبمساعدة

لعدالأولىالثلاثةالأسابيعوفي.للحضانةيوما03نحوإلى

تقريبا.الطعاملكلعائلتهبامدادالذكريقومبمالبيضفقص!

،عاملمدةالحياةتستطيعالتي،الصغيرةالحرةأ!مقوراتعيش

ذلك.بعدأكثرأوأعوامعشرةإلى

أطائرة.اأ!بيعة11عجائبإحدى.الجوالالحرالصقر

الساسةكم032بسرعةللافتراسينقضأنفبإمكانه

أزرقوأ!نهسما.05نحوالصقرهذاطولويبلغتقريبا.

بيضاءسفليةأجزاءوبه،أعلىمنرماديأزرقأوداكن

سودأء.بنيةخطوطشكلعلىعلاماتبهامحمرةأو

بالقربالهضابطولعلىالجوالةالحرةالصقورتعيعث!

.الجبالفيأو،والبحيراتوالأنهارالبحارشوأطئمن

وهيالوجود.نادرةتصبحلأنالطريقفيالصقوروهذه

مثلالحجممتوسطةالطوراصطيادعلىالغالبفىتعيش

.الحمام

طولهليصبحينموالحرالصقرأنواعأكبرالسنقر.

صقورمعظما.المتجمدةالمناطقفيويعيش.سم6.حوالي

.رماديأوأبيضلونهاالسنقر

الأصغر،الحرالصقرأنواعتتعددالأصغر.الحرالصقر

التالية:ال!نواعومنها

ولكنهاالحر،الصقرأنواعمنمجموعةالعاسوو.

لعيشلتصطادها.فريستهافوقتحلقالحجمصغيرة

يرىوهو.وإفريقياأوروبافيالشائعالعاسوقأوالعوسق

لعيش.السريعةالسفرطرقأطرافعنديحلقعادة

ويتغذىأمريكا.وجنوبىشماليفيالأمريكيالعوسق

ويعد.والحشراتالصغيرةبالثديياتأصغالبافيالعوسق

العالم.فيندرةالطيورأكثرمنواحداموريشيوسعوسق

البرية.فيباقيةأزواجغيرمنهيبقلمإذ

وصقرالصغيرالصقرمثلالحر،الصقرأنواعبعض

وذنبطويلةأجنحةولها،النشاطفائقةطيورأجونوراا

صغيرةطيورعلىطعامهاويحتوي،بسرعةوتطير.طويل

فوقاليونوراصقريعيش.الطرانأثناءيصطادهاكثيرة

المحيطجزرمنودالقربالمتوسطللبحرالصخريةالشواطئ

الطيورصغارهاوتطعمالعامآخرفيوتتكاثر.الأطلسي

إفريقيا.إلىأوروبامنهجرتهاأثناءتصطادهاالتي،الصغيرة

أيضاوهو.منخفضارتفاععلىلسرعةيطيراليؤيؤ.

الأماكنفيويعيشالعزيزاء.مثلالصغيرةالطوريصطاد

الأرضية.الكرةمنالشمالىالنصففىالمرتفعة

وشممالالأوسطالشرقفىيعيحشال!متخاميالصقر

المناطقفيويعيش.رماديأوأسودوأ!نهإفريقياشرقى

.بالحشراتأساساويتغذىالصحراوية

وهو.الجديدةوغينياأممتراليافييعيشالبنيالصقر

البنيبينلونهويتراو2.الجوالالحرالصقرمنقليلاأصغر

وبخلافتقريبا.الأبيضإلىالقرشةلونإلىالداكن

الشكلممستديرذيللهالبنيالصقرفإنالأخرىالصقور

بالريش.وممتلئ

الجارحةالطيورأنوإعأصغرالحرالصتهرعائلةتضمكما

والصقيرات.القزمةأصقوراهيوهذهأس!.أعاافي

وهوفقط.سعم15نحوطولهيبلغالفلبينيالصئقدر

الأشجار.قممفوقطيرانهاثناءالصغيرةالحشراتيصطاد

.العاسوقالصقربمالبيزرة،الطائر؟أيضا:انظر

(.الجوالالحر)الصقرالحرالصقرانظر:.اوومص

الجارحة،الطورمجموعةمنواحدالحوامالصقر

فيالأصليةالحوامةالصمقوروتعيشبالصقور.الصلةقريبة

بأمريكاتعيشالتيتلكأما.أساسيةبصفةوأوروبا،،آسيا

قويتيروساقيرتقيلجسمدوالحارحةالطيورم!طائرالحوامالصقر

المتح!الية.وأمريكاأوروباشمالىويعيت!
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ليست)صقور(هوكسعامةبصفةوتسمىالشمالية

عادية.نسورسوى

الصقورعلىالهامةالأصليةالحوامةالصقوروتشتمل

الحوامةوالصقوروأوروبا،آ!ميافيوتعيشالعاديةالحوامة

وأمريكاأوروباشمالفيوتعيشالخشنةالأرجلذات

الطيورمنالنوعينهذينمنكلطولويبلني،الشمالية

وذيول،عريضةوأجنحة،قويةباجسامويمتازان?سم

يكون،داكنبنيبلونالعلياأجزاؤهاوتتميز،مستديرة

الصقورمنالنوعويمتاز،السفلىللأجزاءبالنسبةفاتحا

بالريش،المكسوةبأرجلهاالخشنةالأرجلذاتالحوامة

أساممية،بصفةالصغيرةبالثديياتالحوامةالصقوروتتغذى

أساسيةبصفةفيتغذى(النحل)حوامالحوامالعسلصقرأما

الصقورهذهوتبنيويرقاتها،بالدبابيروكذلك،بالنحل

.الأجراففوقأوالأشجار،فيأعشاشها

الحيوانان!:.الأرجلطويلالحوامالصقر

)الطيور(.العربيةالبلادفيالبري

البحر.صقرانظر:.السمكصقر

البلادفيالبريالحيوانانظر:الصغير.الصقر

)الطور(.العربية

البلادفىالبريالحيوانان!:.الحوامالعسلصقر

.)الطيور(لعربيةا

الداخل.الرحمنعبدانظر:.قريشصقر

الذياللأمريكيالسبدكثيرايشبهطائرالليلياوو

خليطوريشهسم،2هالليليالصقرطوليبا.إليهينتسب

لصيدالمساءحلالالحصريةالمناطقفييحلقماكتيراالليليالصقر

المديمة.أضواءتحذبهاالتيالحشرات

معبيضاء،رقعةعنقهوعلىوالأبيضوالأسودالبنيمن

بعدعاليا،الليليالصقرويطر،جناحكلعلىأبيضخط

يفقسوهو.الحشراتعنبحثا،مباشرةالشمسمغيب

فىالشتاءخلالويوجد.الشماليةأمريكافيرئيسيةبصفة

علىمنقطتينبيضتينالأنثىوتبيض.الجنوبيةأمريكا

الطينية.السقوففوقأوالأرض

القديمالأدبفىأطدقالذيال!سمالأقصىالصقع

ملاحعنهاتكلم.الشمالأقصىفيالمعروفةأجابسةأعلى

حيثالميلاد،قبلالرابعالقرنفيبيثياسيسمىإغريقى

ممتةلمدةيدومانالأقصىالصقعفيوالليلالنهارأنروى

تمنعلدرجةكثيفةكانتهناكالبحرمياهوأنأشهر،

فيها.التجديف

النرويجعنيتكلمكانبيثياسأنالناسبعضوأعتقد

يعنيكانأنهاعتقدآخربعضاأنحينعلىآيسلندا،أو

لغةوفيأسكتلندا.شمالىتقعالتيشتلاندجزرإحدى

وأالنائىالمكانإلىترمزالأقصىالصقعكلمةفإن،اليوم

.المنا!البعيدالهدفإلى

الجغرافية.الكشوف:أيضاان!

عددالزبرجد،)الصقل(،والصقلالجلخانظر:.الصقل

ا!لوسى.الكمتسط(،)عملياتالوردق

.(-م3291،هـ-أ43)2علي،الصقلي

ولد.مغربيجامعىوأستاذأديب.الصقليعبدالقادرعلي

والثانويالابتدائيتعليمهتلقى.بالمغربفاسمدينةفي

بالدرجةمتفوقافيهاوتخرج،بفاسالقرويينبكليةوالعالي

حصولهسنةفيبالقرويينأستاذاعين.ام9ءأسنةالأولى

بديوانالتحريرقلمرئيسمنصبشغل.العالميةشهادةعلى

ثقافيامستشاراالملكوفاةبعدوعينالخام!م!،محمدالملك

مفتشاثم،بالرباطالادأببكليةأستاذاثم،الخارجيةبوزارة

الفخريةالدكتوراهعلىحصل.ام719عامللتعليمعاما

للشعرالعالمىالمهرجانمن

!7-تد--بمعامبمراك!شالمنعقد

شصبذء!خأ!3علىوحصل.م4891

؟-/!-!3!!صه!كل!صء-خسنةالكبرىالمغربجائزة

+ص!"ذخخمسرحيتهعنام199

رلا!!+.الكبرىالمعركةالش!هـية

7-7ر!ذر-ص؟الكتبعشراتبتأليفقام

ش؟%""ووالرواياتوالسلاسل

بربم+"3--!!وحغ؟!ئن!ن!ش؟7/فيالشعريةوالدوأوين

الصقليعليوأدبالأطفالأدبميدانى



صقليةأأ!ا

الرسمىالوطنيالنشيدكلماتمؤلفأنهكماالكبار.

؟وألحانريحان:الأدبيةأعمالهومن.المغربيةللمملكة

،وقطوفحروف،ولمساتهمساتومسامير،مزامير

الأميرة،الحجارةأبطال،الكبرىالمعركةروايةبمإلهىيا

زينب.

عامالعربىللأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم199هـ،أ114

الأبيضالبحرمنتصففىتقعإيطاليةجزيرةصقلية

نسمة.863/4و587سكانهاعدديبلغ.المتوسط

الأراضيمعظمعنصقليةجزيرةمسينامضيقيفصل

الإيطالية.

العشرين.الإيطاليةالوحداتمنوحدةصقليةتعد

أ!اصمةاأجرموبامدينةإقليما.منهاوحدةكلوتسمى

الرئيسىوالميناء،المدنوأكبر،والتجارةللصناعةومركز

الشمالىالساحلعلىالواقعةمسينامدينةوتعد.لصقلية

عبرالعباراتبوساطةيومياالعماليسافر.الجزيرةبوابة

الإيطالية.والأراضيمسينابين،المضيق

للعديدملتقىمنهاجعلالمهمموبصقلية.السكان

كالإغريقالشعوبمنعددفئالجزيرة.الحضاراتمن

منمزيجاليوموصقلية.والمسلمينوالرومانوالقرطاجيين

لهجاتالسكانيتكلم،المثالسبيلفعلى.الحضاراتهذه

.أخرىولغات،والإغريقيةالعربيةآثارفيهامحلية

متينة.وصداقاتأسريةروابطصقليةسكانتربط

لاش!ت،طويلةسنينالأجنبيللحكمخضوعهموبسبب

قانونولديهم.الحكمأشكالبكافةالصقليينبعض

عنالشرطةإخباربعدميقضيأومرتا،يدعىللشرف

المشكلاتوإحدى.الخاصةالشؤونمنتعدجرأ

منظمةوهيالمافيالنفوذأ!اسعاالانتشارصقليةفىالحطيرة

حياةفيعميقةجذوروذاتبها،مسموحغيرسرية

لكن.الجرائممنالكثيرالمافياارتكبتوقد.ا!مقليينا

أعاقالأومرتا،لقانونواحترامهمالمافيامنالسكانخوف

المنظمة.هذةمكافحةفيكبيرحدإلىالحكومةجهود

منالثمانينياتخلالالحكومةشنتفقد،حالأيةوعلى

فىالمنظمةالجريمةلمكافحةمركزةحملةالعشري!القرن

صقلية.

أمريدبرونالذين،المزارعينمنالصقليينمعظم

وأساليب،أراضيهمجدببسبب،بصعولةمعيشتهم

أحدصقليةفىالعملفرصقلةتشكل.المتخئفةالزراعة

الافهاجرفقد،الهجرةنسبةلارتفاعاشئيسيةالأسبابا

المتحدةالولاياتإلىالقرنهذاائلأوفيالصقلييرمن

العمالمنكبيرعدداستقرأم،459عامومنذ.الأمريكية

وفرنسا،إيطاليا،شممالىفىالصناعيةالمدنفىالصقليين

.وسويسرا،نياوألما

ويقيمون.الكاثوليكالروممنصقليةسكانمعظم

السنة.مدارعلىمتنوعةدينيةاحتفالات

تجذبالتيالشهيرةالمعالممنالكثيرصقليةفى

أكريجنتو،فيإغريقيةآثاروتوجد.إليهاالسائحين

وتعرض.صقليةفيأخرىوأماكنوتورمينا،،وسيراقوسة

والقصورالكاتدرائياتمنكثيرفيالفنيةالأعمال

الدالبركالىإتنا،حبلم!بالقربالجمالليرتقبعبصقليةتورمينامدية

ارتفاعا.أكثرهاإتناحبلويعد،والحبالالتلال

صقليةمناطقبمعظمتحيطكما(.الصورة)خلفيةالجليد،قمتهيكسو
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فيالجامعاتالتعليميةالمؤسساتوتشمل.الصقلية

وباليرمو.ومسيناكاتانيا،

من85%منأكثروالتلالالجبالتغطي.السطح

بركانوهيإتنا،قمةفيهانقطةوأعلى.صقليةأراضي

هذايثور.للجزيرةالشرقيالساحلعلىم.0933ارتفاعه

تزدحمفالمنطقةذلكومع،دورينحوعلىالبركان

التربةيجعلالذي،البركانيالرمادبسبب،باسمكان

أيضا.الأرضيةللهزاتصقليةتتعرضكما.خصبة

الحرارةدرجاتمعدليبلغ.معتدلبمناخصقليةتتمتع

معظموتهطلصيفا.م26وشمتاءمئويةدرجاتسبع

مارسب،ماالأمطاربعضوتهطلشتاء.الجزيرةأمطار

ريحبسببجفافابمأكثرخلالهاالجوويصبحوأكتوبر،

منالريحهذهوتهبالسروكو.تدعىوجافةحارة

انهارتجف.المتوسطالبحرعبرإفريقياشمالىصحارى

غيرالمناطقفيقاحلةالأراضيوتصبحصيفا،صقلية

المروية.

الكثيقة،بالغاباتمغطاةمضىفيماصقليةكانت

عاريةالجبليةالسفوحتركالأشجار،هذهمعظمقبماولكن

أراضىمعظمالمزارعونيستخدم.التعريةلعواملوعرضة

وعلى.والأغنامالماعزوتربيةالحبوبزراعةفىالجزيرة

اللوزمثلمحاصيللإنتاج،الريمياهتتوفرالساحلامتدأد

والبطاطا.والبرتقالوالزيتونوالليمونوالعنب

عبرعديدةمراتاقتصادياصقليةازدهرتالاقضصاد.

القرنبداياتمنذتراجعاقتصادهاولكن.الطويلتاريخها

إقطاعياتإلىالأراضيمعظموقسمتعشر.الخامس

زراعيةأساليبالمزارعونواتبعالأفراد.بعضيملكها،كبيرة

ولم.التربةتاكلمنللحدكافياجهدايبذلواولم،قديمة

كافية.عملفرصتؤمنكبيرةصناعاتصقليةفييكن

منالخمعتينياتمنذالتحعسنفيصقليةاقتصادبدا

حكوميزراعيإصلاحبرنامجقامفقد،العشرينالقرن

الفلاحينمنقلةوحصل،الكبيرةالإقطاعياتبعضلمانهاء

منلتحدأشجاراالحكومةزرعت.بهمخاصةأراضعلى

سدوداوبنت،مشاربالريفيسعتوقدالتربةشآكل

الصيف.فيلاستخدامهاالشتويةالأمطارمياهلجمع

العشرين.القرنخلالعديدةصناعاتتطورتوقد

راغوسافيالنفطاكتشافنتيجةالتطوربعفهذاكان

أنابيبخطافتتحوقدجيلا.فيبعدوفيما.ام549عام

ومصفاةراغوسافيالنفطحقلبينليربطام579عام

المصفاةهذهوتكررأوغستا.مدينةمرفأقربجديدة

الأوسط.الشرقمنالمستوردالنفطمنكبيرةكميات

الكبريتلتنقيةساحليةمدنعدةفيمصانعوهناك

الإسفلتمعظمصقليةتنتج.البوتاسمنالأسمدةوصناعة

الصناعاتمنوالتوناالسردينصيدويعد.الإيطالىوالملح

المهمة.

إقليماأم489عامفيصقليةأصبحت.الحكمنظام

تسعمنالجزيرةتتالفإيطاليا.عنمستقلشبهسياسيا

وتبعتعضوا.تسعونيمثلهنوابمجلسومن،مقاطعات

روما.فيالفيدراليةالحكومةإلىعنهابممثلينالجزيرة

فيالمكتشفةوالأدوأتالرسومتظهر.تاريخيةنبذ،

فيماعالققدالتاريخماقبلإنسانأنعلى،الكهوف

الميلادقبلالثامنالقرنوخلال.بصقليةاليوميسمى

أنشأكما،الجزيرةمنالشرقىالجزءالإغريقاستعمر

غزامنها.الغربيالجزءفيتجاريةمرأكزالقرطاجيون

وجعلوهاالميلادقبلالثانيالقرنفيصقليةالرومان

للحبوبمورداصقليةوأصبحت.الأولىمقاطعتهم

الرومانية.للأمبراطورية

اجتاحتللميلادالخامسالقرنفيروماسقوطبعد

مء53عاموفي.الشرقيينوالقوطالوندالشعوبصقلية

البيزنطية.الإمبراطوريةسيطرةتحتالجزيرةوقعت

.الجزيرةسمكانالرسميةاللغةالإغريقيةاللغةوأصبحت

حيثإفريقياشماليمسلموحلالتاسئللميلادالقرنوفي

الإسلامي،الحكمخلالعام002زهاءصقليةازدهرت

مثلمحاصيلوزراعةللريأنظمةالمسلمونأدخلإذ

والادأبالفنونتركتوقد.والبرتقال،والليمون،القطن

الصقليين.علىآثارهاالإسلاميةوالعلوم

عشرالحاديالقرنخلالصقليةالنورمنديونغزا

مملكةوأسسواالإيطاليالجنوبإلىوضموها،الميلادي

النورمنديالحكمتحتالجزيرةثقافةوتحولت.الصقليتين

الميلاديعشرالثالثالقرنفي.غربيةأوروبيةإلىتدريجيا

خليطإلىالفرنسىبعدهومن،الألمانيالحكمأضاف

الثقافى.إيطاليامركزصقليةأصبحت.صقليةفيالتقاليد

الصقليةالنواقيسسميتثورةقامتام282عاموفي

تلت،التيعامالأربعمائةوخلال.الفرنسيالحكمبإنهاء

،سافويوبلادأسبانيا،منكللحكمصقليةخضعت

مملكةمنجزءاأصبحتعشرالثامنالقرنوفيوالنمسا.

الإيطالىغزاأنوبعد.بوربونالحكمهاالتيالصقليتين

ضدالجزيرةثارتام،086عامصقليةجاريبالديجسبي

منجزءاصقليةأصبحتثمومن.البوربونيالحكم

الإيطالية.المملكة

القواعدالحلفاءقصفالثانيةالعالميةالحربوخلال

صقليةفيالحلفاءقواتنزلت.صقليةفيوالبحريةالجوية

صقليةالحلفاءواحتلأم،439عاميوليومنالعاشرفي

غدتوبعدها.أغسطس17فىمسيناسقوطبعدكلها

إيطاليا.لضوالحلفاءانطلاقنقطةصقلية
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صقليةوضعت،العشرينالقرنمنالخمسينياتفي

سريعطريقأولافتتحوقد.الطرقلإنشاءبرنامجا

ومسينا.كاتانيابينويصلام719عامللسيارات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصقليت!!مملكةسيراقوسةإيطاليا

مسينالاليرمو

منتتكونالتيالجديديةالبلوراتمنشكلالصقدع

والسطوحالنوافذزجاخوعلىالحشائشعلىالماءبخار

فىأساساالصمقيعويحدث.الأرضمنالقريبةالأخرى

وح!تالسحبمنالس!اءتخلوحين،الباردةالليالي

الماء.تجمددرجةوهىأصفر،اتحتالحرارةدرجةتنخفض

النهارأتناءففي؟واحدةبطريقةوالندىالصقيعويتكون

تغربوعندماالشم!ر،منالحرارةالارضسطحيمتص

الحرارةدرجةوانخفاض.البرودةفيالأرضتبدأالشمس

ذاتاللياليفىمنهالصافيةاللياليشيأكبريكون

يطلقهاالتىالحرارةيع!صع!سحا!يوجدلاإذ؟السحب

يتكاثفالماءفبخارالبرديستمروبينما.الأرضسطح

إلىالحليدللوراتتتبه!سصحهآأشكالأتحخداللتجمدالدىصقيع

منأمماطاعادةيشكلالمتحمدةالحلوراتمنالموعهداكبير.حد

المواشد.زحاحعلىالمحرمةالزيمةأشرطة

تتجمدالقطراتهذهالأشياء.علىالندىقطراتمكونا

درجةوهيالصفر،منأقلإلىالحرارةدرجةتهبطعندما

متحولةحجما،المتجمدةالقطراتهذهوتزداد.التجمد

ويترسبالندىقطراتتتبخرعندماوذلكصقيعإلى

.البلوراتعلىالماءبخار

التجمددرجةمنأقلهيالتيالحرارةدرجاتفي

جليديةبلوراتإلىالأحيانبعضفيالماءبخاريتحول

.ندىقطراتإلىأولآيتحولأنودون

مسطحة،تظهرصفائحيةشبهصقيعيةبلوراتهنالك

الصقيعيةالبلوراتمنالنوعوهذا.الثلجيةالبلوراتوتشبه

النوافذ.زجاجعلىشريطيةرقيقةأشمكالآي!صنماعادة

وهيالفضيالصقيعأيضاتسمىالصمقيعيةوالبفورات

والبلورات.عموديةأولوحية:أساسيينش!ط!!فىتحدث

البلوراتوتشبهمسطحةالصفائحيةشبهأواللوحية

الثبمجوفةمنأعمدةفهيالعموديةالبلوراتأما،الثلجية

الجوانب.وسداسية

منأقلحرارةدرجةإلىأيضايشيرصقيعمصطلح

درجاتمثلوفي.أطنباتاتالأذىتسببالتجمددرجة

النباتخلايافىالموجودةأ!سوائلاتتجمد،هذهالحرارة

الفلاحونويحمىالخلايا،حوائطتمزقمسببةوتتمدد،

هواءبتدفئةالصقيعمنالقاتلالنوعهذامنمحاصيلهما

يستخدمونكما،للزيتحارقةبدفاياتالباردالسطهح

الموجودالساخنبالهواءالسطحهواءلتخلطكبيرةمراوح

منيقللقدالكثيفالصناعيالضبابفإنكذلك.أعلاه

السط!ح.منالحرارةفقدان

معينة.ممتلكاتملكيةلتحويلمكتوبةوثيقةالصك

اخرإلىمالهملكيةتحويليريدالذيالطرفعلىويجب

يستلزمالأحيانمنكثيروفي.الصكعلىيوقعأن

الصكيمهرأناسكيةتحويلمنالمستفيدالطرف

للمالوصفاالصكيتضمنأنلابدوكذلك.بتوقيعه

ملكيةتحويلفىالمالكرغبةيظهروأن،ملكيتهالمنقول

للشخصتسليمهبعدإلاالصكمفعولولايسري.ماله

المستفيد.

قطعةأوعقارعنالتنازلمنالصكوككتابةتمكن

التنازلأوما،شركةفيأسعهممثلقانونيةحقوقأوأرض

وكذلك.للتأ!نوثيقةبموجبمستحقبمالالمطهالبةعن

اعتبار.بدوننافذةتكونبصكوكالمبرمةالعقودفإن

بالتوقيع،وممهورة،مختومةالصكوكتكونأنويجب

هوهناالمقصعودوالختمللمستفيد.تسليمهايجريوأن

العقود.لتوثيقيستخدمالذيالبارزالشجعختم

العقد.:ايضاانظر
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يحولأنللبائعيمكنمكتوبرسميبياناليدعصك

ولمجم.الخاصةممتلكاتهمنشيءملكيةللمشتريبموجبه

البضائع،تسليمعند-عادة-الممتلكاتحيازةحقنقل

حقأنغيرضرورياحينهاالبيعسندأوعقدولايكون

يمكنوحينئذ،المتنازلمعيبقىمعينةأحوالفىالملكية

عقديستخدمقدوكذلك.البيعسندأوعقداستخدام

ملكيةمنحدونالملكيةحيازةتحولالبئكلندماأوسند

الممتلكاتتستخدمعندماالإجراءهذاويحدث،مطلقة

.القرضلردضمانا

معيناشكلاالبيعسنداتأوعقودبعضوتتخذ

معينشكلاشتراطعدمحالةوفى.القانونينصحسبما

نقلعنوتحديدبوضوحمكتوبةوثيقةأيتكونللعقد

تاربالوثيقةهذهمثلتبيئأنويجبقانونامقبولة،الملكية

واضحاووضعا،والمشتريالبائعمنكلواسمالعقد،

يوقعأنويجب.بهبيعتالذيوالسعرللممتلكاتظاهرا

نأيتطلبالأحيانبعضوفيالبيعسندأوعقدعلىالبائع

به.مرخصايكونأنأوالعامالموثقبحضورالتوقيعيكون

.العامالموثقانظر:

الرومانيةالكنيسةفيشاعمصطلحالغفرانصك

فكرةأصحابوكان.الوسطىالعصورفيالكاثوليكية

منكلياأوجزئيايتحررحاملهأنيدعون،الغفرانصك

لأحدالغفرانصكالكنيسةمنحوعند،الدنيويالعقاب

إلىليعودأجلهمنيصلونالكنيسةأعضاءفإن،الأشخاص

الأخطاء.منخاليةسليمةحياة

واعتبروهاالغفرانصكفكرةالنصارىمعظمرفض

الكثيرينهذادفعوقد،الناسعقولعلىوضحكاعبثا

وتستغلبأتباعها،تستخفالتيالكنيسةعنللبعدمنهم

بأنزعمهاطريقعنالطائلةالأمواللجمعالدينيةعواطفهم

خاصامكانايحوز،الغفرانصكوكمنصكايشتريمن

ودليلاسندابوصفهالصكهذاإبرازوعليه،الجنةفيبه

.المزعومحقهيؤيد

فعلردودمنصحبهاوماالغفرانصكفكرةأدت

فىالحديثةالعلمانيةالاتجاهاتظهورإلى،الكنيسةضد

النصرانيبالفكرصلةمالهكلتحاربأخذتالتىأوروبا،

صحبهوماالغفرانصكموضوعمستغلةعامةبالدينأو

أباطيل.من

الكنيسة،اللوثريالدينىالإصلاحأيضا:انظر

مارتن.لوثر،؟الكاثوليكيةالرومانية

مصر،فييعيشالكوبراثعابينمنلنوعاسمالصل

هذارأسويفتقرا!لصري.الصلأوالناشرأيضاويسمى

منالعلويوالحزءرأمهوير!حائفا،يكونعندمارأسهيدنىالصل

.يلدغأنقبلمستقيمشكلدىجسمه

الهندية.الكوبراوجمالإثارةإلىوعنقهالسامالثعبان

بعضويزعم،الصلهذايعبدونالقدماءالمصريونوكان

جسدها،علىصلبوضعانتحرتقدكليوباتراأنالناس

الأفعىيسمىالذيالنوعمنكانأنهيزعموبعضهم

.القرونذاتالخبيثة

الحية.الكوبرابمكليوباترا،أيضا:ان!

مقاومتهاأو،أخرىموادخدشعلىالمادةقدرةالصلاية

عشرةبصلابةبمقارنتهالمادةصلابةوتقاس.للخدش

.01إلىأمنجدولفيمرتبةجدامعروفةمعادن

الترتيب،فيمنهالأقلالمعدنيخدشالجدولفيمعدنوكل

.العدديالترتيبفيمنهالأعلىبالمعادنيخدشأنويمكن

يلى:كماهوالتصاعديالقياسيالصلابةومقياس

الفلوريت-4الكلسيت3-الجبس-2التلك-أ

المرو7-(الألومنيوم)سليكاتالفلسبار6-الأباتيت5-

.الماس-01الياقوت-9التوباز8-

بالمعادنبمقارنتهاعليك،الأخرىالموادولاختبار

علىتحصلأنويمكن.الصلابةمقياسعلىالموجودة

وأ،إصبعكظفرباستخدامالمعادنلصلابةتقريبيةصورة

.الزجاجمنقطعةأوسكيننصلأو،نحاسيةعملة

العملة2،الإصبعظفر:يليكماالمعادنهذهوصلابة

.5.5والزجاجالسكينونصل3،إلى5.2النحاسية

الأدواتمصانعفيكما،بدقةالمواداختباروعند

يعسمىجهازاالمحركاتخبراءيستخدم،والتروس

المادةلخدشالمطلوبةالقوةالجهازويسجل.ا!لصلاب

درجةفيالمتساويينالبورازونأوالماسمنقطعةبواسطة

المعروفة.الموادأصلبوهما،الصلابة

.زونلبوراا،الس:يضاأنظرا
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المسحدداحلالمصلينجموع.الشريفةالنمويةالأحاديتمئاتوفىقرآنيةآيةمائةمنأكثر!ىذكرتوقدلها،إلاالمرءإسلاميتملاالصلاة

السعودية.العربيةلالمم!صة،المورةاطديةا!ىالشريىالبوي

الصلاة

مفتتحةوأفعالأقوالالشرعوفيالدعاء،اللغةفيا!ة

الركوعذات،المعروفةالعبادةوهي.بالتسليممختتمةبالتكبير

الكريم.القرآنمنتيسرماوقراءةوالقياموالسجود

مشروعيتها

)بنيالحديقفيحاءكماالإسلامأركانمنركنهي

محمداوأناللهإلاإلهألاشهادة:خمسعلىالإسلام

وحجرمضانوصومالزكاةوايتاءالصلاةواقاماللهرسول

ومسلم.اصحاريارواهسبيلا(إليهاستطاعمنالبيت

آيةمائةمنأكثرفيذكرت.بهاإلاالمرءإسلاميتمولا

عليهاوثناءبهاأمربين،النبويةالأحاديثمئاتوفيقرآنية

الرجل)بينالحديثفيوردوقدوثوابها.لقدرهاوبيان

وشرعت.مسدم51رالملاة(تركوالكفرالشركوبين

.وسائصأدوربربهالإنسانلربطالصلاة

بهاويؤمرالبال!العاقلالمصلمعلىالصلاةتحب

ثمأولآبالإسلامالكافرويؤمر.ليعتادهاالصغير

كافر.منتصحيلاد!نهابالصلاة

الصلاةأنواع

يزادلاالذيالمكتوبهوالفرض.الفروضصلاة

والفروض.تاركهويعاقبفاعلهيثاب،منهينقصولاعليه

الجمعة.وصلاة،المكتوبةالخمعرالصلواتتشمل

هي:المفروضةالخمصالصلوات

يقرأجهريتانركعتان.الصبحصلاةأوالفجرصلاة

انبلاجمنووقتها.القرآنمنتيسروماالكتابفاتحةفيهما

الشمس.طلوعحتىيخفىلاالذيالنور

فىيقرأ،سريةركعاتأربعالظهر.صلاة

ايهخيرتيناوفي،القرأنمنتيسروماالفاتحةالأوليين

الشمسزوالمنالظهرووقت.فقطال!صابفاتحة

مثله.شيءكلظليصيرأنإلىقليلاالسماءكبدعن

صلاةتؤدىمثلماتؤدىركعاتأربعالعصر.صلاة

مثلهشيءكلظليصيرأنمنذالعصرووقتالظهر.

اصفرارإلىتأخيرهاوي!صره.الشمسغروبقبيلحتى

لعذر.إلاالشمس
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ويقرأبالأوليينيج!بمركعاتثلاث.المغربصلاة

الثالثةفيسراويقرأ،القرآنمنتيسروما،بالفاتحةفيهما

مغيبإلىالشمسغروبمنالمغربووقت.فقطبالفاتحة

الأحمر.الشفق

بالفاتحةالأوليينفييجهربمركعاتأربعالعشاء.صلاة

ووقق.بالفاتحةالأخيرتينفىويسر،القرآنمنتيسروما

ويكره،الليلمنتصفإلىالأحمرالشفقمغيبمنالعشاء

بعذر.إلاالليلمنالأخيرالثلثإلىتأخيرها

وإمامتهجبريلحديثفيوردالصلواتتوقيت

الصحيحينفيكماعد!النبيوأحاديثصتن!يماي!،بالنبى

وغيرهما.

فهي:خاصحكمالجمعةلصلاة.الجمعةصلاة

.القرآنمنتيسروماالفاتحةفيهمايقرأجهريتانركعتان

بيانفيهما.خفيفةجلسةبينهماخطتانوتسبقهما

اللهبتقوىووصايا،والأفهامللقلوبوتذكيرللأحكام

الجمعة،يوممنالظهرصلاةوقتوقتها.عليهوالثناء

الجمعةصلىومنالمسجد.إلىالذهابفيالتبكيرويفضل

أربعا.الظهرصلىالجمعةفاتتهومنالظهر.صلاةعنكفته

البالغالعاقلالحرالذكرالمسلمعلىالجمعةصلاةوتجب

المقيم.

الميتعلىتكونفهي:خاصحكملها.الجنازةصلاة

صلاةعليهفيصليوإلا،أكثرهأوجسدهكلالموجود

بفاتحةالاولىبعديقرأأربتكبيراتوهى.الغائب

المصلييقولبأن،اللإبراهيميةبالصلاةالثانيةوبعد،الكتاب

علىصليتكمامحمدالوعلىمحمدعلىصلاللهم

الدعاءالثالثةوبعد.لمإلخ...إبراهيمآلوعلىإبراهيم

تسليم.ثمقصيرةسكتةالرابعةوبعد،وللمسلمين،للميت

العراءفىففرادى،يكنلمفإنجماعةالجنازةصلاةتصلى

لهاأذانولاسجود،ولافيهاركوعولاالمساجد.فيأو

المسلمينبعضبهاقامإذاكفايةفرضوهي.إقامةولا

.الجنازةانظر:.الباقنعنالتكليفسقط

منقطعةوالسفراليسر،دينالإسلامالسفر.صلاة

فأباحالعبادعلىاللهخففوقد.الحديثفيكما،العذاب

الصلاةفىوخفف،والمريضللمسافررمضانفيالإفطار

عائشةلحديثالمغربسوىركعتينالسفرصلاةفجعل

ركعتينفرضهاحينالصلاةفالله)فرعنها:اللهرضى

وزيدالسفر،صلاةفأقرتوالسفر،الحفمرفي،ركعتين

كانت"فإنهاأحمد:وزاد.عليهمتفئالحضر(صلاةفى

".المغربإلاثلاثا

الخوفحالفيالعبادعناللهخففالخو!.صلاة

قال.الصلاةقصرفشرع،الحربفيالعدوولقاءوالرهبة

نأجناحعليكمفليسالأرضفيضربتموراذا):تعالى

كفروا*!الذينيفتنكمأنخفلمإنالصلاةمنلقصروا

.101:النساء

الإماميصليالخوفحالفيجماعةصلتوإذا

ويأتي،للحراسةويذهبونيقفثم،ركعةالجندمنبطائفة

هو،ويجلسالإماممعركعةفيصلونيحرسونكانوامن

الجهاد.انظر:.صلاتهمويتمون

والمغربالعصر،معالظهرمثلالصلواتجمعيجوز

ومزدلفة،عرفةوفيالسفر،حالاتفيوذلكالعشاء،مع

العلماء.جمهوررأيعلىوذلكالغزيرالمطرنزولحالةوفي

يؤمهم-بإمام-الجماعةصلاةفضلتالجماعةصلاة

.كثيرةلحكموذلكدرجةوعشرينبسبعالمنفردةعلى

والعلموالمودةالتعارفتورثوهي،للمسلمينهيبةففيها

المسلمين.بينوالتكافل،والرحمة

تصلحولا،والفضلوالقرانالعلمأهلللإمامةويصلح

لحنايلحنمنوراءولا،والجهالةالضلالةأهلوراءالصلاة

يعبثأو.والإعراباللغةفييخطئأي،بالقراءةظاهرا

وراءالعالمصلاةتصحولاعذر.لغيريتنحنحأوبثيابه

وتنعقد.الإسلامانظر:.المرأةوراءالرجلولاالجاه!!،

وأامرأةالإماممعكانولو،الإمامأحدهماباثنينالجماعة

جماعة.فصلاتهماعاقلصبي

الإسلامشعائرمنوهى،مؤكدةسنةالجماعةوصلاة

المتخلفعدبالنبيتوعدوقدتركوها،إذابلدةأهليحارب

زيادةفضائلهاومن.ومسلمالبحاريروايةفيكماعنها

الفذعملاةتفضلالجماعة)صلاةعلبقالوالأجر.الثواب

ومسدم.البخاريرواه(درجةوعشرينبسبع)الفرد(

العيدينصلاةوكذا،جماعةكلهاالفروضتصلى

والتراويح.والاستسقاءوالخسوفالكسوفوصلاة

واوجوبهاأي،الجماعةوتسقطجماعةالنوافلأداءويجوز

والصبي،والعبدالمرأةعنعليهاالمواعيدأوطلبهاتأكيد

لهم.تيسرتإذاعليهايثابونلكن

ظعلهاويئب،الشارعفيهارغبماهيالسنةعملاة

يجبرواقسياجوهيتاركها.والاستنقاصاللومويستحق

ترفعلاصحابهانوروهي.الفروضفيالحاصلالخلل

الدنيا.فىالتوفيقلهموتسبب،الاخرةفيدرجاتهم

راتبة.وغيرراتبةالسنةصلاةوتكون

وهيوالوتر.الخمسالصلواتسننهي.الراتبةالسنن

وأربعالظهرفريضةقبلوأرلغالفجر،فريضةقبلركعتان

التزامهاوفي-العصرقبلوأربع،واثنتاناثنتانأوبعدها

فريضةبعدواثنتان،المغربفريضةبعدواثنتان-خلاف

فيالبخاريروىلماالسننآكدفهوالوتروأماالعشاء.

!سهاللهرسولأنعمربنعبداللهحديثمنصحيحه

يدللمإنهوووترا(بالليلصلاتكماخر)اجعلوا:قال
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علىيدل-الفقهاءبعضإليهذهبكما-الوجوبعلى

كلمنيسلملأكثرهحدولاركعةوأقله.سنيتهتأكيد

يوتر.ثمشفع

شفعاأكثرأوأربعأوركعتانفهيالضحىسنةأما

الشص!ارتفاعبعدوقتهاركعت!ت(.)ركعفنأيشفعا

.الزوالقبيلوحتىقليلا

وقتهما،جهريتانركعتانفهىالعيدينصلاةوأما

ويوم،شوالمنالأولأسفطر،اعيديوممنالضحىوقط

خطتادوتعقبهما.الحجةذيمنالعاشرالأضحىعيد

ومناسك،وصدقةصياممنالشريعةأحكامفيهماتبين

صلاة.وهدىألعمماعلىويثمكراللهعلىفيهماولمجنى

وهوالعراء،فيوتصلىالإسلامشعائرمنالعيدين

المساجد.فيصليتعذرثمةكانوإن،الأفضل

كلبعد،سئتكبيراتثموالاستفتاح،التكبيروصورتهابم

اللهإلاإلهولاللهوالحمدالله"!مبحانالمصلييقولتكبيرة

حص!الثانيةاضكعةوفى.وسورةالفاتحةثماأكبرلم!.والله

الأولى.اشكعةشيذكرمات!سبيرةكلبعديذكرتكبيرات

شعت!تاشفيالقرآنمنتيسرماأووسورةالفاتحةوبعدها

.والأطفالوالنساءاشجاللهايخرجأنويسن

تعقبهماجهرسانركعتانف!الاستسقاءعلاةوأما

بوجوبالخطبفيهاويذكربالتكبير،تبدأواحدةخطة

الدعاءفيجميعاالمصلونويلحوالاممتغفار،التوبة

المسكنةعنكنايةالثيابهيئةتغيروكذلك،بتضرع

ولاالعراء،فيوتصلى.اللهإلىاللجوءإظهارفيوإمعانا

والنساءالصغارمنأهلهامنليسمنيشهدهاأنبأس

الحيض.

وتأخرالأرضأجدبتإذاالا!شسقاءصلاةوتكون

خاشعينتائبنالصلاةإلىالناسفيفزعالمطر،نزول

ودعاالاستسقاءصلاة!*اشسولصلىوقد.مسترحمين

.المسلمونوأغيث،ربه

إذاتؤدىفإنها،والخسوفالكسوفعحلاةوأما

الكسوفانظر:القمر.خسفأو،الشمسكسفت

فيفزع(لحياتهأوأحدلموتيكسفانلا)وهما.والخسوف

جماعةوتصلىصلاها.!!النبيلأن"الصلاةإلىالناس

الأولىفيالمصلييقرأجهريتانركعتانوهي.فرادىأو

يرفعثم،الركوعفيويطيلويركع،طويلةوسسورةالفاتحة

ثم.الأولىالقراءةدونولكن،ويطيل،وسورةالفاتحةويقرأ

ماالثانيةالركعةفييفعلثم.ويطيلويسجدويرفعيركع

خشهدث!ا،الأولىادونبقراءةولكنالاولىفيفعل

.سجداتوأربعركوعاتبأربعةركعتانفهي.ويسلم

وصلاة،والتراويح،الليلقيام:الراتبةغيرالسنن

والشكر،والامعتخارة،والحاجة،والتطوع،الطهارة

فييشرعأنالمسلمأرادإذاالسفر،وصلاةالتلاوةوسجود

.القرباتفيوالتنافس-سفرمنقدموإذاسفر

منتكونأنويفضلللصلاةالقيامفهوالليلقيامأما

وقد.الليلمنالأخيرالثلثوأفضلهالعشاءصلاةبعدنوم

عنااللهفخففالأمر،أولفيالمسلمينعلىمفروضاكان

نأهريرةأبىعنووع!.النبيعلىواجباوظلنافلةوجعله

شهر:رمفانبعدالصيام)أفضل:قالووكدأط!رسول

(.الليلصلاةالفريضةبعدالصلاةوأففل،المحرمالله

ثلاثالوترويتبعهاركعاتثمانيالقيامومقدار.مسدمر:اه

كان)ما:قالتعنهااللهرضيعائشةفعن.ركعات

علىغيرهفيولارمفمانفييزيدروئ!اللهرسول

ومسلم.البحاريرواه.(..ركعةصثرةإحدى

يدعونالمضاجععنجنوبهمتتجافى):تعالىوتال

مانفستعلمفلالنفقونثإبزرزقناهمومماوطمغاخوفاربهم

!يعملونكانوابماجزاءأعلنقرةمنلهمأخفي

.61،71:احسحدةا

رمضانفيالصلاةمنشرعماف!التراويحرأما

وأجماعةوتصلىالعشاء.صلاةبعدتصلى.الصومانظر:

فيواحدقارئعلىالناسعمرجمعوقد.شرادى

جماعةبالناسالصلاةتركقدعيههح!أصبىاوكانالمسجد.

فريضة.الناسيحسبهالئلاالتراويحفي

عشرةاثنتاأوعشر،أو،ركعاتثمانيالتراويعصلاة

ركعتينوكل.وثلاثون!مت:مالكوقال.عشرونأو

واستراحة-جلسة-ترويحةتسليمتينكلوبعد،بتسليمة

فيكاملاالقرآنالأئمةبعضفيهاويقرأ،جهريةوتصلى

الشهر.

وأبركعتيناللإنسانيتنفلأنفهيالطهارةصلاةأما

يغتسل.أويتوضأأنبعدالصلاةمنلهاللهشاءبما

وال!قامةالمغربأذانبينركعتينفصلاةالتطوعوأما

كل)بين:للحديث،كذلكوإقامتهالعشاءأذانوبن

وقتأيفيوكذا.مسلمرواهشاء(.لمنصلاةأذانين

المكروهة.اللأوقاتسوى

تطلعحتىالصبحفريضةبعدالنافلةصلاةوتكره

الصلاةوتكره.تغربحتىالعصرفريضةوبعد،الشمس

حتىاصفرارهاوأثناء،ترتفعحتىالشمسطلوعأثناء

دونيؤدىفإنهكالعصريؤدلمالذيالفرضواما.تغيب

أعلم.واللهبعذر،التأخركانإذاالاصفرارمعكراهة

ربهإلىاللإنسانيلجأأنفهيالحاجةعحلاةوأما

يحققأوهماعنهيزيلأناللهمنويطلبركعتينفيصلي

خيرا.له

غيرمن-ركعتينالعبديصملىأنفهيالاستخارةوأما

لخيريوفقهأنأدلهمنطلبمنهافرغإذاثم-الفريضة
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!!

أحدالصغر.منديكودأنيج!الصلاةأداءكيفيةالأطفالتعليم

أستاده.إلترا!تحتالصلاةيؤديسعوديةمدرسةفيالأطفال

نأالإنسانأرادإذاوذلك.لهيكتببمايرضيهوأنالأمرين

ويقول.عملأوزواجأوشراءمنجديدأمرعلىيقدم

بقدرتكوأستقدركبعلمكأستخيركإني)اللهم

ويسمى-أنتعلمكنتإناللهم.ففلكمنوأسألك

كنتوان.ليفيسرهودنيايدينىفيليخير-حاجته

ودنيايدينىفيلىشر-حاجتهويسم!-أنتعلم

لي(.تكتببماورضنىعنىفاصرفه

وأ،شدةمنالمسلمنجاإذافيسنالشكرسجودأما

)أنعنه،اللهر!ي،بكرةأبىعنرويلما،نعمةلهتمت

للهشكراساجداخريسرهأمرجاءهإذاكانيمضالنبي

بنكعبلممجودوردوكذا.ماجهوال!داودألورواه(تعالى

توبته.اللهأنزللمامالك

قرأإذاالمسلميسجدأنفيهفيسنالتلاوةسجودوأما

.القارئوسجدقارئإلىيستمعكانأو،السجدةآية

رضيهريرةأبيلحديثخارجهما،أمالصلاةفيأكاناوسواء

السماءإذافي:!ل!اللهرسولمع)سجدنا:قالعنه،الله

فيوالسجدات.مسلمرواهربك(.باسماقرأو،انشقت

وسجود.الكريمالقرانمنموضعاعشرخمسةكلهالقرآن

.الصلاةسجودهيئةعلىواحدةسجدةهوالتلاوة

منه،عادأوسفرايبدأأنأرادإذاالسفرملاةوتكون

فضله.مناللهويسألركعتينويصلييتوضأأنفيستحب

السفرمنالقدومصلاةتكونأنويستحب

مالكبنكعبلحديثركعتينالمسلمفيصلىبالمسجد،

فينهاراإلاسفرمنيقدملاكان!ل!ئ!اللهرسول)أن

ثمركعتينفيهفصلىبالمسجدبدأقدمفإذاالفهـسحى

.وغيرهمسلمرواهفيه(.جلس

ولا،الرحمةدينالإسلامالأعذار.أعحابع!لاة

والعاجزللمريضفرخصوسعها،إلأنفساأللهيكلف

كمارخصهتؤتىأنيحبواللهبأمور.والخائفوالمسافر

عنيسقط-أ:بهرخصومما.عزائمهتؤتىأنيحب

بذلكيتضرركانإنوالسجودوالركوعالقيامالمريض

)صلللحديثالشفاء.شأخرأو،المرضيزيدأوفيتألم

جنب(فعلىتستطعلمفإنفقاعدا،تستطعلمفإنقائما

عليه.متفقالم،منقاعداظ!س!النبيصلىوقد.البخاريرواه

عنعجزولووالسجود،بالركوعالعذرصاحبويومئ

دامماالصلاةتسقطولا-عينه-بطرفهأومأبرأسهالإيماء

الجموالجماعاتالمريضعنتسقط2-.معهعقله

لوكما،القبلةاستقبالالعاجزعنيسقط3-والأعياد.

بقافلة،مقطورةكانتأو،تطاوعهلاراحلةعلىكان

الراحلةتحولتولو،الصلاةابتداءفيللقبلةالتوجهويلزمه

عنيسقط4-ذلك.ضدلهي!النبيلفعليضرلاذلكبعد

محبوصئاكانإنالعورةوممترالمكانطهارةشرطالعاجز

شرطعنهيسقطكما.ثيابهمنجردأونجس،مكانفي

التيمم.منيتمكنولمماءيجدلمإنالطهارة

حتىنسيهاأوالصلاةعنإنساننامإذاالففاء.صلاة

يصليهاكماوقتهاغيرفيذكرهاإذايصليهافإنهوقتهاخرج

الصلاةوقوعحالوتكون.الإعادةصلاةوهناكوقتها.في

الطهارةعدملهتبينكأن،الأركانأوللشروطمستوفيةغير

إعادةيجبفحينئذ.الأركانمنبركنالإتيانعدمأو

ايإعادة.صلاة:التانيةالصلاةوتسمى.الصلاة

الصلاةشروط

هوماومنها،وجوبشرطهومامنهاشروطللصلاة

صحة.شرط

مناطوهما.والبلوغالعقلهى.الوجوبشروط

صهسغيرعلىالصلاةتجبفلاكلها،العباداتفيالتكليف

جميعاعبادهعلىالصلاةاللهفرضوقد.مجنونعلىولا

.الصلاةثمأولأباللإيمانفيؤمرمنهتصسحلاالكافرولكن

إلامرضولاحضرولاسفرفيبالغعاقلعنتسقطولا

ونفاسها.حيضهاأأراالمرأةعن

منوالطهارة،الوقتدخولهى.الصحةشروط

واستقبال،النجاسةمنوالطهارة،العورةوستر،الحدث

لنية.وا،القبلة
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جبري!!لحديثوقتهاقبلالصلاةتصلىلا.الوقتدخول

فيصلاةكل.الخصالصلواتكل!!بالنبيص!حين

وقتها.

علاةاللهيقبلالا:الحديثجمماجاء.الحدثمنالطهارة

حدتاكانوإذا.عليهمتمقيتوضأ(حتىأحدثإذاأحدكم

وتكون.الغسللهفيلزم-نفاساأوحيضاأوجنابة-أكبر

استعمالهيم!صأصمأويوجدلمفإنالطاهر،بالماءالطهارة

وتيمم.ووضوءغسلوالطهارةالطاهر.فبالتراب

أشياءفيمشروعوهوبالماء،البدنتعميمالغسلومعنى

جنباكنتموإن):تعالىلقوله،الجنابةمثلا:منها،كثيرة

-التقاء2.المنيخروج-ا:وموجباته.6؟المائدةفاطهروا!

على)ويحرم.والنفاسالحيضدمانقطاع3-.الختانين

ومسوالطوافالصلاةالتلاثالحالاتهذهأصححاب

.الموت4-أسسجد(0افيوالبقاءوالتلاوةوحملهالمصحف

الأعضاء.جميعوغسلالنية:وأركانه.أسلمإذاالكافر5-

الماءيفيضثمالصلاةوضوءالإنسانيتوضأأن:وكيمته

مبتدئاجسدهبقيةعلىالماءيفيضثممراتثلاثرأسهعلى

الواحدوالغمسلظ!!.النبيفعلكماالمياسر،قبلبالميامن

لجنابةواحدغسلمثلافيكفي،موجبمنأكثرعنيجزئ

الجمعة.يومالعيدصادفإذا،جمعةوصلاةعيدوصلاة

للعيدين،والغس!،للجمعةالغسل:ا!لستحبةالأغسالومن

بعرفة.الوقوفوغسل،م!!ةدحولوغسل،الإحراموغسل

الإغماء،وغسلميتا،غسلمنغسلالفقهاءلعضوزاد

.المنورةالمدينةدخولوعسل،مزدلفةوغسل

إلىاليدينوغسل،الوجهغسلفهوالوضوءوأما

ال!بين.إلىالرجل!توغسل،الرأسومسحالمرفصن،

اليدينغسلوهو:كر!النبيوضوءهوالأكملوالوضوء

ثمثلاثا،وايلاستنشاقالمفهممضةثمثلاثا،الرمعغينإلى

إلىفاليسرىاليمنىاليدينعسلثمثلاثا،الوجهغسل

إلىالرجلينغسلثم،واحدةالرأسمسحثمثلاثا،المرفقين

ثلاثا.الكعبين

ثمالطاهر،الترابعلىأممفينباضربةفهوالتيمموأما

يمسئيديهثماوجههيمعشبهماتموينمثيهما،ينفضهما

التيممويكون،لليدينوأخرىللوجهضربةأو،المرفقينإلى

عندأوالماء،يجدلمححماعشرإلىولوالمسلماطهور

غلاءأومرضمنخو!أولمرضالماءاستعمالعنالعجز

الماء.سعر

يجددهثمواحدةصلاةإلابهتجوزلاالتيممأنإلا

منأكثربهتجوزالذيالوضوءبخلاف.الثانيةللصلاة

.صلاة

قالالغس!!،عنيجز!ئىكماالوضوءعنالتيمميجزئ

فا!حسلواالصلاةإلىقمتمإذاآمنواالذينأيهايا):تعالى

وارجلكمبرؤوسكموامسحواالمراف!إلىوأيدلكموجوهكم

علىأومرضىكنتموإنفاط!واجنباكنتموإنالكعبينإلى

تجدوافلمالنساء،لامستمأوالغائطمنمنكمأحدجاءأوسفر

مامنهوأيديكمبوجوهكمفامسحواطيباصعلدافتيممواماء

وليتمليطهركملريدولكنحرجمنعليكمليجعلاللهيريد

.6:المائدة!تشكرونلعلكمعليكمنعمته

فيجاءكماالأمةهذهبهاللهاختصمماوالتيمم

نصرتقبلى،أحديعطهنلمخمسا)أعطيت:الحديث

مسجداالأرضليوجعلتشهر،مسيرةبالرعب

فليصل،الصلاةأدركتهأمتيمنرجلفأيماوطهورا،

وأعطيتقبلى،لأحدتحلولم،الغنائمليوأحلت

إلىوبعثتخاصةقومهإلىيبعثالنبيوكان،الشفاعة

حالر.حدبتسعليهمتمة!(عامةالنالر

المنتقص،أوالمستقبحالأمرهيوالعورة.العورةستر

والمقصودأحد.عليهيطلعأنالسويالإنسانيحبلامما

يشف.ولايصفلابما،الصلاةفى!شرهيجبماهنا

صفةالعوراتوكشفالمتحضرينآدمبيصفةوالستر

الهمج.

يستحبولكن.والركبةالسرةلينمااشجلوعورة

ويستحب،والقدمينوال!!ينالوجهسوىالبدنسائرستر

كلالمرأةوعورةوأجودها.الثيابأنظفلبسالصلاةفي

.الصلاةفيوالكفينالوجهسوىبدنها

الثوبطهارةبهاويقصد.المادلةالنجاسةمنالطهارة

قيء.أودمأوخمرأوكبولالنجاسةمنوالمصلىوالبدن

النبيولقول4.:المدترفطهر!وثيابك):تعالىاللهلقول

رواه(والمقبرةالحمامإلامسجدكلها)الأرض!ص!

فى)أنصليوللحديث.المزبلةفييصلىأنونهىداود.أبو

ممسلم.رشاهلا(:قال؟الإبلمبارك

ومتابعةوالوجهبالصدرالتوجهوهو.القبلةاستقبال

فولواكنتموحيثما):تعالىقال.الحرامالبيتتلقاءالقلب

.0441البقرة!شطرهوجوهكم

ينويأنوالمقصود.القلبومحلهاالقصدوهي.النية

فرضمنالفعلوأثرالفع!!عليهاينبنيوالنيةبعينها.صلاة

واحد.المظهرأنمعرياء،إلىخالصعملومن،سنةأو

الصلاةأركان

.الإحرامتكبيرةوتسمىالأولىأضكبيرةا2-.النية-أ

الفاتحة.قراءة4-.المفروضةالصلاةفيللقادرالقيام3-

علىاليدينبوضعالأمامإلىالانحناءوهو،الركوع5-

ويكون،السجدتان7-.الركوعمنالاعتدال-6.الركبتين

والقدمين.والركبتينواليدينالجبهةعلىالسجود

الأخير.التشهد-9.طمأنينةمعالسجدتينب!تالجلوس8-
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ركعةبعديكونالأخيروالتشهد-ركعةهذه-التسليم-01

الصلاةكانتإذاركعتينوبعدالوترصلاةفىكماواحدة

كانتإذاركعاتثلاثوبعد.الصبحكصلاة-ثنائية

كانتإذاركعاتأرلغوبعد.المغربكصلاةثلاثيةالصلاة

والعشاء.والعصرالظهركصلاةرباعيةالصلاة

تشهدففيهارباعيةأوثلاثيةالصلاةكاشطوإذا

التشهديسمىالتشهدوهذاركعتينكلبعدبجلوس

.الصلاةأركانمنركناالأولالتشهدوليسالأول

سقطإذاوتبطلبهاتصحالتيالصلاةأركانهيهذه

أركانها.أحد

ويقرأ.اليدينرفعمعوالتكبيربالنيةالصلاةوتبدأ

فيالقرآنمنتيسروماثالفاتحةالاستفتاحدعاءالمصلي

فيهذافقط،بالفاتحةالاخيرتينوفى،الأوليينالركعتين

القرآنمنتيسروماالفاتحةفيقرأالسننفىوأما.الفرائض

منوالنهوضالتكبير.معالركوعثمكلها،الصلاةفى

أماوالمنفردللإمام-حمدهلمنالدهسمع-قولمعالركوع

والنهوضالسجود،ثم-الحمدولكربنا-:فيقولالمأموم

وهي،الثانيةللركعةالقيامثم،ثانيةالسجودثمالسجودمن

ثمالتشهدويقرأالسجودبعديقعدثم.الأولىكالركعة

.السلام

بمافأتىالمصليقامرباعيةأوثلاثيةالصلاةكانتإذا

ثانيةوتشهدقعدثم،الأولالتشهدبعدالركعاتمنبقي

ع!ط.النبىصلاةالصحابةنقلهكذا.وسلم

السهوسجود

كالقعودالصلاةفىالسنمنشعيئاالمصلينسيإذا

فيزادأوبهجاءثمركنانسيأو،الاولللتشهدالأول

قبلسجدتينيسجدفإنهالخطأ،طريقعنشيئاالصلاة

هذاويسمىجاز،السلامبعدسعجدولويسلمثمالسلام

السهو.بسجود

لأذانا

ل!سلاما

المسلم!!دأعيا

لجمعةا

لجهادا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإسلاميةالدعوة

الدين

الصوم

ال!صيمالقرآن

المشردةالكعبة

الموضوععناصر

محمد!وكد

المنورةالمدينه

المسحد

الأقصىالمسحد

المكرمةمكة

مشروعيتها-ا

الصلاةأنواع-2

الفروضصلاة

السفرصلاةب

الحوفصلاة-ج

الجماعةصلاة

المسةصلاةهـ-

الأعذارأصحا!صلاةو

القضاءصلاةز

لصلاةادثروط-3

لوجوباشروط-أ

لصحةاشروط!

الصلاةأركان-4

السهوسجود-5

أسئلة

واصطلاط.لغةالصلاةعرف-أ

وشروطها؟،الصلاةدأرىما-2

المفروضة؟الصلاةما3

الجازة؟صلاةتؤدىكيم!-4

أنواعها؟وما،السنةصلاةما

كيفيته؟وما؟التيمميسنمتى-6

؟الصلاةفرائضأوسنمنشيئانسيلوالمصلىيفعلماذا-7

؟الصلاةفيهادكرهالتيالأوقاتما-8

السة(.)ص!ةالصلاةأنظر:.الاستخارةصلاة

(.السنة)ص!ةالصلاةانظر:الاستسقاء.صلاة

السسة(.)ص!ةالصلاةانظر:.ا!اويح!ة

(.السنة)ص!ةالصلاةانظر:دجلأ.اولة!

السة(.)ص!ةالصلاةأنظر:.الخسو!صلاة

(.الخوف)ص!ةالصلاةانظر:.الخو!صلاة

فىوثباتاانتشاراأكثرنصرأنيةصلاةالرياولالصلاة

عباراتثلاثمنواحدةفهي،النصرانيالدينيالعرف

فهماالأخريانالعبارتانأما.النصرانىللعهدمكونةأساسية

هذهالنصارىويحفظالعشر.والوصاياالنصرانيالإيمان

فيالصلاةوتظهر.عامألفعلىمايربومنذالصلاة

6:9متىفيالأولىالجديد:العهدفىمختلفينشمكلين

كلالآنويستخدم4،-11:2فيوالأخرى13-

ويسألونالربانيةالصلاةالكاثوليكوالرومالبروتستانتمن

الإنجيلويتحدثالشر.عنهميبعدوأنوالصفحالطعامالله

علىالصلاةهذهأتباعهعلمالسلامعليهالمسيحعيسىبأن

مفكرونويعتقد.اللهإلىبهايتقربونصلاةأفضلأنها

المسيحعلمهالذيالدينعنتعبرالصلاةهذهبأنعديدون

وفي،شعائرهيمارسواأنمنهموطلبالأوأئللتلاميذه

يوجد(الرسمية)النسخةالصلاةمنجيمسالملكنسخة

نجدبينماذنوبنالملمعناصفحلملم:متىصلاةفيالسوهذا

ثالثةنسخةفىنجدثمخطايانا"عن"لماصفحلوقا:صلاةفي

:الثلاثوالكلمات".آثامناعن"!أصفحالصلاةمن

الكلمةلنفص!ترجمةجميعهاهياثامنا،خطايانا،ذنوبنا،
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تتجاوزأنوتعني،الأصليةاليونانيةالنسخةمنالمأخوذة

.محرماتمناقترفناهعما

فيالربانيةالصلاةالنصرانيةالطوائفجميعتتلو

جماعاتتتلوهاكما.الخاصةالصلاةفيأوالعامةالصلاة

بعدأوقبلالغربفيالرياضيةالفرقمثلدينيةغير

وقدالاجتماعاتفىالؤسساتتتلوهاوكذلكالمباريات

أخرلي!ت.االملحنينمنأحديدالحنها

السمر(.)ص!ةالصلاةانظر:السفر.صلاة

السة(.)ص!ةالصلاةانظر:.الضحىصلا!

السة(.)ص!ةالصلاةانظر:.العيدينصلاة

(.الميتعلى)الص!ةالجنازةانظر:.الغائبصلاة

اصسة(.ا)ص!ةالصلاةانظر:.الكسوفصلاة

عدبنعثمان،الشهرزوريانظر:.الصلاحاين

الرحمن.

.(-أم159،أهـ)334أبوسيفصلاح

السينمائيالإخراجمادةأستاذ،مصريسينمائيمخرج

إدارةمجلسورئيس،أم959ل!سينماالعاليبالمعهد

وحتىام639منالسينمائيللإنتاجالعامةالشركة

منوعددالروأئيةالأفلاممنالعديدبإخراجقام.أم659

منالعديدفيمصرمثل.والقصيرةالتسجيليةالأفلام

ومونبلييه،،نانتبمهرحاناتوكرم،الدوليةالمؤتمرات

بتونس،وقرطاجبفرنسا،وباريسومرمميليا،،وطولون

بالنمسا،وفيينابالمجر،وبوادبمستبهولندا،وررتردام

وبال،ولوزان،وزيورخ،وجنيفبألمانيا،ومانهايموميونيخ

.بسويسرا

أحسنوجائزة،أم639الفنونوسامعلىحصل

3(،0)القاهرة:فيلمهعنال!هـبيةالجامعةمنمخر!

"!عصاالعالميةوالجائزة

عنالدهبية!!شابلنشارلي

فيكوميديفيلمأحسن

.ام689بسويسرافيناي

وسامعلىحصلكما

الطبقةمنوالفنونالعلوم

.أم099عامال!ولى

الكاتبعنهكتب

سيفأبوصلاخالمعروفأغرنسياوالناقد

فيمسينمائىمخرجمائةأهمضمنساروللملم"جورج

الآكثرالخرجبانهالقائمةأولفياسمهوردحيث،العالم

عنتعبرالتىالدراميةالمعالجةفيلتميزهوذلك،مصرية

نموذخابوصفهاالمصريةالبيئةعلىوحرصه"الشعبي"!اللون

كيفالسيناريوبمكتابةفن:مؤلفاتهمن.وقيمتهتاريخهله

والسينما.السيناريوتكتب

-أ929هـ،أ514)1348جلىيلىصلاح

التشكيلاتإلىانضمسوريوسياسىضابطم(.4991

الخمسينياتفيالاششراكيالعربيالبعثلحزبالعسكرية

التنظيمعلىوالقدرةوالكتمانبالمناورةوعرف

العسكريةاللجنةفىبارزاعضواكان.وألاستقطاب

القدسيناظمالجمهوريةبرئيسأطاحتالتي،للحزب

.ام639مارس8فيوحكومته

تقودالتيالقوميةالقيادةوبينبينهالخلافدبوحين

داخلعسكرياتكتلايبلورأنامشطاعدمشقفيالسلطة

انقلابقاد.البعثلحزبأغوميةاأطقيادةمناوئا،افي

منالحافظأمينعزلالذي،أم669عامفبراير23

السجن.فيالقوميةالقيادةبأعضاءوزج،ا!ةأسدرارئاسة

للدولةرئيساالأتاسيالديننورالدكتورأثرهعلىوسمي

رئيسازعينيوسفوالدكتور،البعثلحزبعاماوأمينا

عاماوأميناقطرياأميناجديدصلاخوعينللوزراء،

.للحزبمساعدا

الاتحادمعالتحالفإلىالعهدذلكفيلمحورياسعت

المشاريعبعضإنجازفيالحكومةونشطت،السوفييتي

.الفراتكسدالكبرى

الحكمعلىللسيطرةالصراعتجددام689عاموفي

صلاحجناحهماالبعثحزبفيمتصارعينجناحينبين

وزيرالاسدحافظوجناح،للحزبالقطريالأمينجديد

.آنذاكالسوريالدفاع

ال!ردنفيأم079)سبتمبر(أيلولأحداثإثروعلى

الجيع!منعسكريةقطاعاتالسوريةالحكومةأرسلت

العسكريةالمواجهةفيالفلسطنيةالمقاومةلدعمالسوري

الدفاعوزيرالأسد،حافظأنإلا،الاردنيالجيمقمع

السوريالعسكريالتدخلعلىاعترضآنذاكالسوري

مواقعها.عنبالتراجعالسوريةالقواتوأمر،الأردنفي

القوىمختلفبينالأزمةلتجددمدعاةذلكوكان

الصراعأنتهىوقد.دمشقفيالسلطةعلىالمتصارعة

انتهتانقلابيةبحركةالقياممنالدفاعوزيربتمكن

واعتقالام،079نوفمبرفيللسلطةالكاملبتسلمه

مجموعته.فيالبارزةوالعناصرجديدصلاح

.أم499عامالسجنفيجديدصلاحتوفي
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-أ137هـ،)532-958الأيوبيالدينصلاح

بنمروانبنشاديبنأيوببنيوسفام(.391

الدينصلاحالمظفر،أبوالمولد،التكريتي،الدويني،يعقوب

الشهير.الإسلاميالقائدالناصر،بالملكالملقب،الأيوبي

أذربيجانبطرفبليدة-دوينمنالديننجمأبوهكان

القبيلةومن،الرواديةمنبطنوهم-والكرجأرانجهةمن

تكريتنزلوا،الكرديةالقبائلأكبرمنتعدالتيالهذبانية

،العراقحاميةقائدبصوزالدينمجاهدإليهاوجههمالتى

بهاوولد،خدمتهعلىوعملواقواتهفيانتظمواأنبعد

الدين.صلا!

الذيوالدهكنففىوبعلبكالموصلفينشأ.نشأته

صلاحكانالفترةتلكوخلال.الديننورضباطأحدكان

ولهوالخيلوركوب،للعبأوقاتهيكرسعادياشاباالدين

أسدعمهمعخروجهوقتحتىذلكفيواستمر.الشباب

إلىحملتهفي-الديننورجيشأمراءأكبر-شيركوهالدين

الفكريبالإعداديهتممعسكرإلىانضمحيثمصر،

.والعسكريوالروحي

الإسلاميالتوجهبتأثيرالدينصلاحشخصيةتبدلت

التيالإسلاميةالحركةفىموقعهواتخذ،لهتعرضالذي

المحاسنكتابهفيشدادابنويذكر.الديننوريقودها

صلاححياةفيأثرواالذينالعلماءأسماءبعضاليوسفية

العلماء.كباريدعلىالدينصلاح"تعلم:فيقول،الدين

عقيدةكتبالذيالنيسابوريالدينقطبأشهرهمومن

الدينصلاخأنالسبكيويضيف."ولأولادهلهال!سلام

الطاهروأبي،السلفيطاهرأبيالحافظمنالحديثسمع

بنوعبدالله،النيسابوريالدينقطبوالشيخ،عوفابن

آخصين.وجمماعةالنحويبري

بالإضافةالشافعىالفقهدرسفقيهاالدينصلاحكان

بنيونسمثلأناسعنهالحديثوروى،والعقيدةللحديث

كانإنهويقالوغيرهما.الكاتبوالعمادالفارقيمحمد

الشعر.فيالحماسةو،الفقهفيوالتنبيهالقرآنيحفظ

وكاتبهالشهيروزيرهومنهم،ووزراؤهأمراؤهكانومثله

قالالذيعليبنعبدالرحيمالفاضلالقاضيومستشاره

البلادأفتح"لم،السبكيرواهفيماعنه،الدينصلاح

القاصىانظر:."لمالفاضلالقاضيبرأيوإنمابعسيفي

الفاضل.

محمدبنعيسىالدينضياءالأميركانوكذلك

تفقهفقيهاالدينصلاحزمنالجيشأمراءأكبرالهكاري

إلىانتقلثم،بالجزيرةالبرزيبنالقاسمأبياللإمامعلى

ابنوالحافظ،السلفيطاهرأبىالحافظمنوسمعحلب

الدينأسدمساعديأحدأمرهبدايةفيوكانعساكر.

الجيش.فيالصلاةوإمام،شيركوه

إلافقيها،عالماقراقوشالدينبهاءالأميركانوكذلك

واليكانفقد،والعسكريةالإداريةللخدمةنفسهكرسأنه

القادةأحكممنفكان،القاهرةثمعكاعلىالدينصلاح

وأشجعهم.

باكورةمنذالدينصلاخدخل.ومناعحبهأعماله

نورخدمةفيشيركوهوعمهالديننجمأبيهمع،عمره

دمشق)صاحبزنكيالدينعمادبنمحمودالدين

إنهحتىالديننورإلىمحبباوكان(،والموصلوحلب

الأعمالببعضالديننوركلفهوقد،بالكرةيلاعبهكان

مهامه،تنفيذفيفائقتينومهارةبراعةفأظهردمشقفي

فضبطدمشقشرطةقائدمنصبتسلمعندماوبخاصة

وأصحاباللصوصأيديعلىوضربفيهاالأمن

فيشسيركوهعمهمعالدينصلاحواشترك.الأهواح!

سنةمصرعلىللاستيلاءالديننوروجههاالتيالحملات

وسنة،م7611هـ،365وسنة،أم631هـ،955

صلاحمزاياالوقائعهذهفأظهرت،أم961هـ،465

الفاطميينالخلفاءآخرالعاضداختارهثم.العسكريةالدين

هاجمعندماالناصرالملكولقبهالجي!ق،وقيادةللوزارة

بملكالممتقلثم.الدينصلاحوصدهم،دمياطالفرنج

الخليفةمرضوعندما.الديننوربسيادةاعترافهمعمصر،

ام(،171هـ،567)سنةموتهمرضالعاضدالفاطمي

العباسيللخليفةوخطب،خطتهالدينصلاحقطع

ومات.الفاطميينأمربذلكوانتهى،اللهبأمرالمستضيء

البلادفاضطربتام(،173ءهـ،96)سنةالديننور

علىفأقبللضبطها،الدينصلاحودممط،والجزيرةالشامية

.بحفاوةفاستقبلتهأم،174هـ،057سنةدمشق

وحماةبعلبكعلىفاستولىوراءها،ماإلىوانصرف

نوربنإسماعيلالصالحللملكحلبتركثم.وحلب

،والشاممصرفيالداخلياللإصلاحإلىوانصرف،الدين

غاراتبدفعاهتمكما،القطرينبينيترددكانبحيث

بدأ.الشامبلادفيوقلاعهمحصونهمومهاجمةالصليبيين

انقطعثمفيها.والاثارالمدارسوأنشأمصر،قلعةبعمارة

ذإام182هـ،578سنةعنهارحيلهبعدمصمرعن

الفرنجيةالاعتداءاتوصدالغاراتحوادثأمامهتتابعت

الدينلصلاحودانتحياتهبقيةفشغلته،الشاميةالديارفي

بلادإلىغرباوبرقةجنوئاالنوبةحدودأخرمنالبلاد

أعظموكان.شرفاوالموصلالجزيرةوبلادشمالا،الأرمن

يومالشاميوالساحلفلسطيننىالفرنجعلىلهانتصار

طبريةاستردادتلاهالذي،أم871هـ،583سنةحطين

فيالمقدسبيتافتتاحثم،بيروتبعدماإلىويافاوعكا

مجيدفدفاعصور،أبوأبعلىأخرىووقائع،العامنفس

.أم87191ءهـ،سنةيدهمنبخروجهاانتهىعكاعن
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بجيعتسيهماوإنجلترافرنساملكالحربهاجتمعأنبعد

لريتشارديتحققلمعكاممقوطرغمأنهإلاوأمعطوليهما.

بيتعلىالزحففيمرادهإنجلتراملكالأسدقلب

الطرفينأحدلمصلحةالصراعالمعاركتحسمولم،المقدس

ريتشاردأقنعت،أمأ!1هـ،587عاممعركةأنإلا

بينالمفاوضاتفجرت.المقدسبيتإلىالوصولبصعوبة

واستمرتالوفودطريقعنوريتشاردالدينصلاحالوفين

،ام291-ام191هـ،588هـ-587عاميبين

عقدعلىالاتفاقشالنهايةوفي.المعاركبعضروتخللتها

أغرغايحتففأأنعلىينصام،291هـ،588عامصلح

بزيارةلحجاحهميسمحوأنيافا،إلىعكامنبالساحل

منالساحلويكودعسقلانتخربوأن،المقدسبيت

.بلادهإلىريتشاردوعادالدلن.لصلاخالجنوبإلىأولها

ببناءفيهاأمرأنبعد،القدسمنالدينصلاحوانصرف

.والمستشفياتالمدارس

مجاهداشجاعا،مهيبا،بالإمارةخليقاكان.مناقبه

أمرائهإلىمحسناكريماجوادا،الهمةعالىالغزو،كثير

منر.ومركبهومأكلهملبسهفىبسيطاوكان.وغيرهم

أحشهودايفلصل!!،أضهمةواالمظنةعلىيعاقبلمأنهعدله

معأسبلادافأمنت.بالظهنةالأحدواالعقوبةفي،المتهمعلى

الشريعةواتباعالعدلببركةالمفسدونوقلسععتها،

فيوخميساثنينيومكلللعدليجلسوكان.المطهرة

تفرقة.بلاالناسوجميعالفقهاء،يحضرهعاممجلس

ريتشاردوبينبينهالمعاهدةمنانتهىأنلعد.وفماف

تحتكانتالتيالشامبلادفيبجولةقامالأمعد،قلب

الإصلاطت،مسيرةوعلىأحوالهاعلىليطمئنسيوته

وعازماللراحةطلباأيامافيهاومكث،دمشقإلىعادث!

المرضأنإلاليستطاإحوالهامصرإلىفترةبعدالمسير

بها.ودفندمشقفيتوفيأنلبثوما،عاجله

الصليبية،الحروب،الدولة،الأيوبيةأيضا:انظر

.العادلالملك،قراقولتقبمالقاهرة،تاريخ،فلسطين

الدين.صلاحالبيطار،انو:البيطار.الدينصلاح

صلاح،الصباغانطر:.الصباغالدينصلاح

الدين.

.(أم-،119أهـ-)033طاهرصلاح

فيالحديثالفنروادمنرائدايعد،معروفمصريرسام

بالأصالةاللوحاتعشراتلهتشهد.العربىالعالم

يفجرهاسرياليةبمسحةالتعبيريةفيهاامتزجتوالتجديد،

النمطة.غيرورؤاهالتغيردائمالواقع

عامالجميلةالفنونبكليةمدرمئاوعمل.بالقاهرةولد

أستاذدرجةحتىوظائفهافيوتدرجام449هـ،أ436

حتىالأقصرلاثارمديراوكانالعليا،الدراسات

بالقاهرةالحديثالفنلمتحفومديراأم،529هـ،أ372

جريدةلمؤسسةفنئامستشاراعمل.أم539أهـ،373

داخلبأعمالهخاصافنيامعرضا72أقام،أم669الأهرام

،ولندن،وباريس،البندقية:فيوخارجهامصر،

وجنيف،فرانسيسكو،وسان،وواشنطن،ونيويورك

.ةجدو،شطل!صوا،وحةأ!دوا

شتىفيجماعيامعرضا67حواليشىاشترككما

منالمستلهمةبالتشخيصيةأعمالهوتتميز.العالمأنحاء

جائزةعلىوحصلالتجريد،إلىأيضاواتجه،المصريةالطيعة

فيالتقديريةالدولةوجائزة،أم619للتصويرجوحنهام

الجوائز.منوالعديد،الامشحقاقمبرسام،أم479الفنون

.صلاحالمبور،عبدانو:الصبور.عبدصلاح

تعتبر.غمانبسلطةظفارمنطقةعاصمةصلاول

الأولالمركزتحتلبدأتوقد،مسقطبعدأ!ثانيةاالمدينة

القرنبدأيةمع،مرباطمنآلجنوبيةالمسصمهآفيناسلاستي!إ

نشط.ملاحيميناءلمرباطكانحيثالعشرين

الغربيالطرففيللتجمإلسكانينواةصلالةوتعد

معظموكانالبحر.منقريبةمسافةوعلى،صلالةلسهل

بأحجارومبنية،طابقينمنأوواحدطابقمنمبانيها

القريبة.الجبال

الهندجوززراعة-أ:فيالسكاننشاطينحصر

معتمدة،والأعلاف،والخضراواتوالبابايوالمانجووالموز

والعيون،ناحيةمنالصيفيةالموسميةالأمطارمياهعلى

والإبلالماشيةتربية2-.أخرىناحيةمنالكثيرةالطبيعية

فيالتحفالسكانيلواةتعدالتيصلالةمدينةفىالحديثةالملبانى

صلالة.لسه!طالعريالطرف
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بصلالةظفارمحافظةمبنى

صيد3-.المزروعةوالأعلافالمنطقةمراعيعلىوالأغنام

والشارخة.كالصفيلحالغاليةالأنوأعخاصةالأسماك

.الانكثيراتطورتالتيواليدويةالمحليةالصناعات-4

الخدماتمعوالإقليميةالمحليةالتجاريةالخدمات5-

للمنطقة.عاص!ةبوصفهاالختلفةالإدارية

جذريةتحولات،أم079عامبعدالمدينةشهدت

مركزأصبحتأنبعدخاضا،اهتماماونالت،كثيرة

الأمطارموسمفىكبيرةسياحيةشهرةلصلالة

والخدماتاسملطنة،توفرهاالتيالعلياالعامةالخدمات

أصبحتكما.الأهاليبهايقومالتيالخاصةوالمشروعات

الملاحىالنشاطعنفضلأ،والجويةالبريةالمواصلاتملتقى

وقد.السلطنةفيالتانيالميناءوهو،ريسوتميناءفي

الأسمنتصناعةمثلالميناءبجواركثيرةصناعاتقامت

منالثاقيالمزرعةبصلالةأقيمتكما.الأعلافوصناعة

الألبانوصناعاتواللحومللألبانالشمصمزارع

.والمشروبات

لخطوالموازيالحديثالطوليالعمرانيللنموونظرا

الصنرةالمستوطناتصلالةفىالتحمتفقد،الساحل

اتجاهفيتنموالمدينةوأصبحتحولها،منتشرةكانتالتي

منطقةحولوغرئاالدهاريز،منطقةمنالشرقيالشمال

العمرانيللتخططالمناطقهذهنموخضعوقدالأوقاد.

ويهجرهالتدهوريهددهالذي،العشوائيالنموعنوالتخلي

.الجديدةالمناطقإلىالسكان

أغلبهم،نسمة000.012بنحوصلالةسكانيقدر

خاصة،الأجنبيةالعمالةمنآخرعددمع،العمانيينمن

والصناعةالزراعةمجالاتفىتعملالتي،الهندية

التجارية.والخدمات
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حيثالأمطار،موسمفيكبيرةسياحيةشعهرةلصلالة

بهاالحرارةدرجةوتنخفضمرتفعاتها،معظمالخضرةتكسو

السلطنة.مواطنيومنالحليحيينمنآلاففيقصدهاكثيرا،

.عمان:أيضاانظر

يسلقدا،بطرس،يسلقدا،وسراندأ:ن!ا0لصلبا

.السلامعليهعيسى؟الفصحعيدحواريا(،)حياته

أنواعمنلمجوعةاسمللصدأالقابلعيرالصلب

منأخرىأشكالوأيةالصدأيقاومالذيالصلب!مبائك

مظهر-للصسدأالقابلةغير-الصلبولأنواع.التاكل

ومصقولةصلبةإنهاكما.عليهالمحافظةتسهلجذاب

المناخية،للظروفالعامةبمقاومتهاوتنفردللنظرولافتة

القاب!!غيرالصلبأنواعو!ظم.أخآكلامهبباتو!ظم

وتص!تجيدا،تلميعهايتمالمنارلشيوالمستخدمةللصدأ،

تقاومل!صالتلميعلهذاتحتاجلاولكنها،فضىمظهرذات

فهوللصدأ،قابلةغيربطبقةالمغطىالصلبأماالتاكل.

قابلغيرصلبمنرقيقةبطبقةيغطىعاديصلبىالبا

وجهين.أوواحدوجهعلىطلاؤهاتمللصدأ

شيوعاللصدأالقابلكيرالصلباستخداماتوأكثر

،وأطباقسكاك!!من،المطبخأدواتفينجدهاالمنزلفي

تكونالتيالأماكنفيوكذلك،وأوان،لطبقةوأحواض

أيضاوتستخدمأساسيا.أمراالصتسيانةوسهولةالنظافةفيها

،المستشفياتفىللصدأالقابلغيرالصلبمعدات

ومصائالألبانومصانعأمميميائيةاوالصناعاتوالمطاعم

الصلبمناجزاءالمهندمعوديستخدمكما.الغذائيةالمواد

وعرباتوالطائراتالسياراتصناعةفيللصدأالقابلغير

مندقيقةمرشسحاتالعلماءويستخدم.الحديديةالسكك

النيكل،منممبيكةمعمصنوعةللصدأ،القابلغيرأصلبا

والسوائل.الغازاتمنالصغيرةالجسيماتلترشيجع

الحديدمعيسبكالذيالرئيسيالفلزهووالكروم

القابلغيرالصلبلصناعةوالسليكونوالمنجنيزوالكربون

ولكن.التآكلمقاومةعلىالصلبيساعدحيثللصدأ،

علىال!صومقدرةمنيقللالصلبفيالكربونوجود

أنواعمعظمتحسينيتمالذلكونتيجة.التآكلمقاومة

إلىبهاالكربونكميةبتقليلللصدأالقابلغيرالصلب

لسبيكةكأهمالثانيةالمرتبةالنيكلويحتل.المستوياتأدنى

للصدأ.القابلغيرالصلبأنواعمعظمفيمستخدمة

التاليةالعناصرمنأكثرأوواحدعنصرإضافةويمكن

وهيللحمدأ،القابلغيرالصلبلعم!!الحديدإلى

والنيتروجينوالألومنيوموالكولومبيوموالتيتانيومالمولبيدينوم

هذهمنعنصروكل.والسيلينيوموالكبريتوالفوسفور

يمكنبحيثللصدأالقابلغيرالصلبيحسنالعناصر

.محددةأغراضفياستخدامه

والفولاذ.الحديدإلوودبمهاينز،:أيضاانظر

-؟هـ،5-؟)أمية،الصلتأبيابن

بنربيعةأبيبناللهعبد،الصلتأبيبناميةم(.626

عبدبنشمسعبدبنقرقيةوأمه،الثقفىعقدةبنعوف

أسرةمنينحدرالخضرمين،الشعراءمن.قريشمن،مناف

.شاعرانوابنهفألوه،شاعرة

الطائف.شعرأءطبقةفىالجمحيسلامالنذكره

،الأوثانعبادةعنورغب،المتقدمةالكتبقرأقدكان

نأنفسهويمني،زمانهأظلقديبعثنبيابأنيخبروكان

رسولخروجبلغهفلما،العربمنالمبعوثالنبيهوي!صن

أكونه.أنأرجوكنتإنما:وقال،لهحسداكفر5سدالله

)إنه:والسلامالصلاةعليهقالشعرهكل!ءاكنبيأنشدولما

العجائبكثيرشعرهفيوكان.مسدمرواه(ليسلمكاد

الملائكة،ويذكر،والارضالسمواتخلقفيهيذكر

منأحديذكرهمالمذلكمنويذكرالأنبياء،وقصص

.الكتابأهللمحالطهالشعراء

نوفلبنورقةمعالحنفاء،الشعراءضمنصنفوقد

إبراهيمدينعلىكانواالذين،نفيلبنعمروبنوزيد

.بالأوثانيؤمنولمالخمر،وحرم)الحنيفية(،وإسماعيل

كانولهذا،العربلاتعرفهابألفاظشعرهفييأتيوكاد

ويروى.العلةلهذهشعرهمنبشيءلايحتجوناللغةعلماء

ذكربعامةشعرهفيأميةذهب:قوأصهالأصمعيعن

بنعمروذهب،الحربذكربعامةعنترةوذهب،الآخرة

علىقريشايحرضوكان.الشبابذكربعامةربيعةأبي

النبينهىوقدببدر،قتلاهمويرثيبدر،بعدعليههورالنبي

.شعرهبعضروايةعنعل!

بلفظمكةأهلعلىقدمالذيهوأميةإنويقال

مطبوعوديوانه.كتبهمأولفيفجعلوها"اللهم"باسمك

كثير.شعرلهنمسبوقد،

حاجة:طلبفيقولهالسيارةأبياتهومن

كفانىقدأمحاجتىأذكرأ

الحياءشيمتكإنحياؤك

موته:عندماقالهشعرهآخرومن

دهراتطاولوانعيشكل

يزولاأنإلىأمرهمنتهى

لىبداماقدقبلكنتليتني

الوعولاأرعىالجبالرؤوسفى

واحذرعينيكنصبالموتفاجعل

غولاالدهرذاإنالدهرغولة
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ي!فيوقىيقالمجن!نتماتفاقا!قيصلح

لهيقالموضعقربللهجرةالسادسةالسنةمنالقعدة

صطهي!الرسولخر!العامذلكففي.مكةقبيلالحديبية

عمرةأوللقضاءمكةإلىمتجهينمسلموأربعمائةبألف

النسكتأديةإلىالحنينبهماشتدحيث،الهجرةبعدلهم

ومسقطالأولموطنهم،مكةودخولبالكعبةوالطواف

والمسلمينمحمدبقدومقريشعلمتفلما.رأسهم

مكة.دخولهمعنويردهميقابلهممنوأرسلتهاجت

والمسلمينمحمدعزمقوةتنبئهمقريشإلىالوفودوعادت

أنهامعتقدينلذلكيطمئنوالمأنهمغير،مكةبدخول

لمحاربةإلاذلكأرادواماوصحبهمحمداوأن،خدعة

لهمأرسلحتىالرسلفتوالت.مكةمنوإخراجهمقريش

بنيةليقنعهم،بينهملمكانتهعفانبنعثمانك!ص!الرسول

.للقتالوليسللعمرةمكةدخولفيورغبتهمالمسلمين

المسلمينبينشماعحتىمكةفيكثيراتأخرعثمانلكن

وبايعتقريشقتالعلىوعزمواالمسلمونفاغتاظقتل،أنه

قلكوعرفت،الموتحتىالقتالعلىاللهرسولالجموع

عثمانولكن.الرضوانبيعةانظر:.الرضوانببيعةالبيعة

النبيبينمباحثاتودارتالشكوكوهدأترجع

وفدافأرلعملواجانبهموألانعثمانأقنعهمحيث،وقريش

وأسفرتعمرو،بنسهيليتقدمهمالرسولمعللتباحث

بأنيقضيصلحاالتاريخفيسمىاتفاقعنالمفاوضات

وأن،سنواتعشرلمدةالطرفينبينهدنةهناكتكون

إلاالعمرةيقضوافلاالعامهذاالمدينةإلىالمسلمونيرجع

مسلماقريشمنإليهيأتيمنمحمديردوأن،القادمالعام

منوأنمرتدا،يأتيهامنقريشتردوألا،أهلهعلمدون

يدخلأنأرادومنفيهدخلقريشعهدفييدخلأنأراد

الرسولوقبل.فيهدخلقري!غيرمنمحمدعهدفي

وذلأإجحافافيهاأنللبعضبداالتيالشروطهذه

،وعهدهصزوي!محمددينفيخزاعةفدخلت.للمسلمين

الرسوللكن.وعهدهمقريمقعقدفىبكربنوودخلت

ذلك،بعدالمسلمينعلىوبر!ةصير،!ا!ؤأ!اأدركضدي!!

امنينفدخلوهامكةالعامهذابعدعليهمفتحاللهوأن

معتمرين.

والكفارالمسلمينبينالهدنةمنالعامونصفعاموبعد

بمعاونةبكربنووثبتإذالحديبيةصلحقريشنقضت

عد5ظقبالنبيخزاعةفاستنجدتليلا،خزاعةعلىقري!ش

وفئلهمالمديخةحولوالقبائلالمسلمينالرسولفالممتنفر

.للهجرةالثامنةالسنةمنرمضانمنالعشرينفيمكة

فتح.،مكة،سورة،الفتح:نوا

لصلح.ارياف!نظر:ا.صريا،لصلحا

فروةعدىدلحبمعركلىأوجزئيفقدانحالةالصلع

حالاتبعضتعدالشعر.سقوطأيضاويسمى.الرأس

تقدممنلمرحلةطبيعياأثراالرأسفروةعلىالشعرخفة

منطبيعيةغيركثيرةحالاتهناكحالأيةوعلىالعمر.

.تحدثأنيمكنالشعرفقدان

فقدأنهأوالشعرتخفيفعلىالصلعحالاتبعضتؤثر

أغلبفيأنهإلاالرأدر.فروةمنصغيرةمساحةمن

الرجليفقدالذكريالصلعحالةالمسماة،المألوفةالأنواع

منقليلعددهناك.الرأسقمةمنجميعهأوشعرهأغلب

الأنثوية،الصلعبحالةتعرفحالةعندهنتحدثالنساء

كاملا.صلعاتحدثلاولكنالشعرتخفيفعلىتؤثرالتي

الدوأمعلىالقديمةالشعراتصحياالرأسفروةتسقط

توقفعندالصلعوشكونمحلها.جديدةشعراتوتنمو

حالةفيالشعرتساقطينتج.سببلأيجديدشعرنمو

هورمونوتأثيروراثيةصفةاتحادمنالذكريةالصلع

فترةخلالالشعرتساقطلمجدأأنيمكن.التستوسترون

لاحقة.فترةأيفيأوالمراهقة

حالأيةوعلى.الانحتىالصلعحالةعلا!يمكنلا

يعوضهأنويمكنوقتيا،يكونالصلعأنواعمنكثيرافإن

.الحالاتأغلبفيطبيعيشعرنمو

منلكثيرالأعراضأحديكونأنيمكنالوقتيالصلع

وربما.عاطفيإجهادأو،جلديلمرضالخطرةالأمراض

الوقتي.الصلعالعقاقيربعضاستع!اليسبب

مؤثرسبباكبرالذكريالصلعحالةفيالوراثةوتعد

نأيمكن.فيهيبدأالذيوالعمرالشعرتساقطدرجةعلى

حالكلعلى.الأممنأوالأبمنإماالصلعالرجليرث

وبخلاف.أصلعكانإذافقطوالدهمنيرثأنيمكنفهو

للصلع،المسببللمورثحاملةالأمتكونأنيمكنذلك

أنواعمننوعبأيهيتصابأندونأبنهاإلىوينتقل

الشعر.تساقط

لي!ص

91العمر

يه!ا

42العمر

يحدثقد.الرأسقمةمنالشعر!قدانيتضمنالرجلعندالصبع

.سنواتيستغرققدأوبسرعةالفقدان
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مننسبتهماأنالأوروبىالعرقفيوجدوقد

وتقل،الذكريبالصلعمصابونالرجالمن%أ-5أ2

.الأخرىالأعراقلدىعامةبصورةالحالةهذه

بلدانوبعضالغربفيالناسبعضيستعمل

الشعر،منالعاريةالأجزاءلسترمتعددةطرفاالشرق

الشعرخصلمث!!شعر،قطعةكثيرونيستعم!

الشعر،نسيجالاخرونويفضل.الجمةأوالمستعار،

شعرببقاياوخياطتهاالشعرقطعةلوصلفنيةطريقةوهى

الطبيبيقومالشعر،زرعالمسماةالعمليةهناك.الرأس

الشعرعلىالحاويةالرأسفروةسداداتبنقلجراحيا

هذا،مواضعالصلعفىالسداداتهذهيزرعثم،النامي

،المتحدةالولاياتفيالسريريةالتجاربأظهرتوقد

حالاتفيالشعرنمويحفزخاصةبعقاقيرالعلاجأن

للصلع.فردية

يمثلوهو-شيوغااضصرانيةاالرموزأكثرا!

اعتقادحعسبالمسيحعيصىعليهصل!اكيالمحب

تعالى:قوأ،فيذأكالكريمأغرآنانفىوقد،النصارى

ويعتقد.أ57النساءلهم!شبهولكنصلبوهوماقتلوه)وما

تخليصفيأسامميادوراأدىالمسيحصلبأنالنصارى

،الخلاصعلامةالصليبويعتبرونحطاياها.منالشسرية

منمختلفةنماذجالختلفةالنصرانيةالجماعاتاتخذتوقد

والبروتستانتالكاثوليكالروميستعملحيث،الصلبان

يتقاطعمشساقوليعمودالصليبوهذا،اللاتينيالصليب

منكثيرويستعملالمركز.فوقمنه،أقصرأفقيآخر

لهالذياليونانيالصليبالشرقيةالأورثوذكسيةالكناش

.الطولمتساويةأذرعأربع

معاناةلتخفيفتعملدوليةمنظمةالأ!حمرالصليب

للصليبجمعياتدولةأ65منأكثرأقامتالبضر.

ولكن.الخاصبرنامجهاوطنيةح!عيةول!ولالأحمر.

أنحاءمختلففيالأحمراصليبافيالعامل!تجميع

فىالمعاناةريخعيحاولونفهم،موحدةأهدافأسهمالعال!ا

بغضجمئالناس،ويخدمون،والعسلامالحربأوقات

الدين.أوالقوميةأوالعنصرعنالنظر

وهوالمنظمةعلممنمأخوذالأحمرالمليباسم

تشريفهوالعلموهذابيضاء.خلفيةعلىأحمرصليب

.أم863عامفىبهاالمنظمةتأسيصتمحيثلسويسرا،

خلفيةعلىأبيضصليبعنعبارةالسويصريوالعلم

الإسلاميةالبلادمعظمفيالجمعياتتستعملحمراء.

الهلالنفسهاوتس!بيضاء،خلفيةعلىأحمرهلالآ

الحمراءداودنجمةفالشعارفلسص!إألمحتلةفيوأماالأحمر.

بيضاء.حلفيةعلى

العالميالأحمرالصليب

حركةإلىالأحمرالصليبجمعياتكلتنتمي

165منأكثرمنتتكونالتى،العالميةالأحمرالصليب

جمئفيالأحمروالهلالالأحمرللصليبوطنيةجمعية

إنسانيةنشاطاتبممارسةجمعيةكلوتقوم.العالمأنحاء

الجمعياتوكل.فيهتوجدالذيالقطرحاجاتحمسب

وبحضهاالأحمر،للصليبالأساسيةالمبادئتحتتعمل

يعملالأحمرالصليب

النايم!.معاناةلتخميع!

حريق،لشو!أنناء

الصلي!مرمتطوع

اليمين()أقصىالأحمر

من.للنجاةطفلايساعد

الصليببرنامجحلال

)إلىللكوارثالأحمر

المتطوعوديساعد(اليمين

والملابصالطعامتقديمفي

المساعدةويقدمونرالمأوى

.الكوارثلضحاياالطحية
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تقريباالجمعياتمعظم.مكثفةوصحيةطبيةبرامجينفذ

شبابية.ونشاطاتللصغارأقسامبها

خلالمنالوطنيةالأحمرالصليبجمعياتتتعاون

وتوجدالأحمر،الصليبجمعياتهيئةوهواتحادها

إعدادفيوتساعدهم،العالميةالمناقشاتفيوتمثلهممغا،

الاحمر،للصليبالدوليةاللجنةوتعمل.برامجهم

الدولبينمحايداوسيطا،جنيففيأيضاالموجودة

التحسينعلىوتعمل.الحروبضحايالحمايةالأعضاء

علىتنصالتيالمعاهدةوهي،جنيفلاتفاقياتالمستمر

تمنحأنهاكما.الحربخلالللأدصرىالإنسانيةالمعاملة

وقد.الجديدةالأحمرالصليببجمعياتالاعتراف

للسلامنوبلجائزةالدوليةواللجنةالهيئةمنكلاقتسمت

.ام639عام

هيئةأعلىالأحمرللصليبالدوليالمؤتمريعد

عنمندوبونويحضره.الدوليالأحمرللصليباستشارية

التي،للحكوماتوممثلونالأحمرالصليبمجموعات

أرلغكلالمؤتمرويعقد.جنيفاتفاقياتعلىوقعت

الإنمسانيةوالمشاكلجنيفاتفاقياتلمناقشةسنوات

الأحمرالصليببينالتعاونتتضمنالتي،الدولية

.لحكوماتوا

تاريخيةنبذة

مؤسسدونانهنريجانالعسويسرييعد.البدايات

عامفيإيطاليايجوبوكان.الدوليالأحمرالصليب

شاهدوقدوسردينيا.النمسابينالحربأثناءام985

جرحأوقتلأنبعديوماسولفرينوفيالحربميداندونان

كونوقد.المعركةفيشخص000.04نحوفيه

أرعبتهالذينالجرحىلمساعدةالمتطوعينمنمجموعة

.لمونشةوهم،مشاهدتهم

ذكرياتاسمهكتيبادونانأصدرام862عاموني

فى"أليس:كالاتىبالتماسالكتيبانتهىوقدسولفرينو.

فىالمتطوعينمندائمةجمعياتوتنظيمتأسيسالإمكان

الحربوقتفيالمساعدةيقدمون،المتحضرةالبلادجميع

الالتماسوجدوقد".جنسياتهمعنالنظربغض،للجرحى

منمندوبوناجتمع،ام863عامأكتوبر62وفيتجاوبا.

لمناقشةجنيففيالخيريةالمنظماتمنوالعديدادولة6

لحركةالأساسىالعملالمؤتمرهذاأرسىوقد.دونانفكرة

المنظمة.شعارواختارالأحمر،الصليب

فيجنيففيأوروبيةدولة21مندوبواجتمع

الفيدراليالمجلسمنبدعوة،ام486عامأغسطس

جني!معاهدةخرجتالاجتماعهذاومن.السويسري

علىدولة21واتفقتالأحمرالصليباتفاقيةأوالأولى

فىمشتركينغيرمحايدينبوضعهمالجرحىالجنودمعاملة

الصليبعمالحياداحترامعلىاتفقتكما،الحرب

الجرحى.هؤلاءيرعونالذينالأحمر

الدوليةاللجنةعملتالأولىجنيفاتفاقيةتوقيعمنذ

الأخلاقية.الإنسانيةالقوانينتحسينعلىالأحمرللصليب

.ام949عامفيإضافيةمعاهداتأربعاعتمادوتم

المرضىالخدمةرجالحمايةالمعاهداتهذهوتخضمن

الغارقة،السفنضحاياوحمايةوالبحر،البرفيوالجرحى

وقتفيالمدنيينوحمايةالحربأسرىرعايةعلىوالعمل

ضحاياجميعحمايةعلىالأحمرالصليبويعمل.الحرب

165كانتام889عامفي.العالمأنحاءكلفيالحرب

جنيف.اتفاقياتعلىوقعتقددولة

عامفيالأحمرالصليبشعاراختيارتمالتنعار.

وقتفى،ام876عاموفيلسويسرا.تكريماام864

)التركية(العثمانيةالجمعيةقامت،التركيةالروسيةالحرب

وهوأحمر،بهلالالصليبباستبدال،الجرحىلإنقاذ

شعارإن.الإسلاميةالبلادمعظمفياستخدمالذيالشعار

الجرحى،لحمايةيستخدمالأحمرالهلالأوالصليب

لحمايةوالستخدامه.لهمالرعايةيقدمونالذينوأولئك

الدولي.للقانونخرقايعدالأسلحةمخازنأوالجيوش

الدعاية.أوالتجارةلأغراضإطلاقااستعمالهولايجب

الأحمرالصليبجمعيات

ونيوزيلندا،أستراليافيالأحمرالصليبجمعياتتعد

وتشملالأحمر.الصليبجمعياتهيئةفيأعضاء

الأحمرالصليبمعتنسيقهايتمالتيونشاطاتها،أغراضها

الإغاثةبتقديموتقوم.اجتماعيةتطوعيةنشاطات،الدولى

،الدمنقلوخدمات،والكوارثالطوارئحالاتفي

المفقودين.الأشخاصعنوالبحثوالاستفسار

فرعابوصفهالأستراليالأحمرالصليبتكوينتم

وأصبحت.ام419عامفيالبريطانيالأحمرللصليب

للصليبالدوليةاللجنةقبلمنبها،ومعترفامستقلةجمعية

منأكثرأعضائهعددويبلغ،أم279عامفيالأحمر

منعضو091!...والبالغينمنعضو.00098

.الشباب

ما179عامفيالجمعيةتأسيستمنيوزيلنداوفى

ما319عاموفى.البريطانيالأحمرللصليبكفرع

اللجنةقبلمنبهاومعترفا،مستقلةجمعيةأصبحت

فيعضواقبولهاتمام329وفىالأحمر.للصليبالدولية

منوأكثرالبالغينمنعضو000.98نحووتضم.الهيئة

.الشبابمنعضو000.25
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الأحمرالصليبمنالمتطوعونيقومبريطانيافي

المقعدين.السنوكباروالضعفاءللمرضىعديدةبخدمات

،العطلاتأيامفيوالمعوقنالأطفاليعساعدونفمثلا،

رحلاتهمبعضفيال!سنكبارمنالمقعدينويرافقون

كبارلصالحنهاريةومراكزأنديةيديرونأنهمكما.المهمة

الأوليةالإسعافاتخدماتبتقديمالأعضاءويقوم.السن

الصليبجمعيةوتدرب.الكبيرةالعامةالمناسباتفى

الإسعافاتمهاراتعلىالجمهورأعضاءالبريطانىالاحمر

والتمريض.الأولية

الجيش،فيطبيبوهوريرسونجورجأسم!كندافي

أحمرصليببهعلفاعلقوقدالأحمر.الصليبحركة

الطبيةالخدماتفييعملكانعندمابيضاء،خلفيةعلى

.ام885عامالغربىالشمالتمردأثناءالكنديالجيشفي

للصليبكنديافرعاريرسونأسسأم698عاموفي

جمعيةليصبحالفرعهذاوتطور.البريطانيالأحمر

البرلمانمنبقرارإنشاؤهاتموقد.الكنديالأحمرالصليب

اللجنةقبلمنبهاالاعترافوتم.ام909عامفيالكندي

.ام279عامفيايلأحمرللصليبالدولية

علىالكونجرسيصادقلمالمتحدةالولاياتوفى

المشاكلفيالتورطمنخوفاسنة18لمدةجنيفاتفاقية

الأمريكيالاتحادتنظيم،الفترةهذهخلالوتم.الخارجية

الاتحاداعتمدوقد.الحربميادينفيالتعساءلإسعاف

عامفىإلغائهإلىأدىممالهشعاراالأحمرالصليب

صادقتقدتكنلمالمتحدةالولاياتأنبسببم،1871

للمصادقةبارتونكلاراعملتوقد.جنيفاتفاقيةعلى

الأمريكيالاتحادتأمسيسفيوساعدت،الاتفاقيةعلى

الأمريكيالرئي!وقام.أم881عامفيالأحمرللمليب

،م1882مايوأفيالاتفاقيةبتوقيعأخيراآرثرأ.ششر.

قليلة.بأيامذلكبعدبقبولهاالشيوخمجلسوقام

الأحمروالهلالالأحمرالصليبجمعياتاعمال

وبمنحطوعيةبمساهماتالجمعياتتمويليتم

توجيهتحت،متطوعونبهايقومأعمالهاومعظم.حكومية

،الجمعياتإنشاءومنذالأعضاء.منمدربنأطباء

عمليعدولمالعسكريةالطبيةالخدماتتحسنت

فقد،أخرىجهةومن.الحربميادينفىمهماالمتطوعين

فقدذللثورغم،المدنيينمنالحربضحاياعددزاد

وتعملالأحمر.الصلي!عملفيالمدنيوناستمر

الإسعافاتعلىالتدريبفيأيضاالوطنيةالجمعيات

العامةالصحيةوالرعايةوالمعوقينالسنكبارورعايةالأولية

هذهتشرفالبلادبعضوفيالإنقاذ.وخدمات

.الدمنقلبرامجعلىالجمعيات

المساعداتبتقديمالوطنيةالجمعياتتقوم.اللاجئون

تقدمكما.اللاجئينلمساعدةالدوليالمستوىعلى

الطعامتوزيععملياتتنظيمتشمل،مجانيةطبيةخدمات

والملابس.المأوىوتوفير

وأفيضانأوزلزالحدوثبعد.الكوارثمنالإنقاذ

إمداداتبإرسالالوطنيةالجمعياتتقومإعصار،

تنظجمفيتساعدكما.المتأثرةللمناطقومساعدات

المجاعة.منإغاثةعمليات

يتحرك،الحربأوقاتفي.المركزيةالتقصىهيئة

وأأسرهميتموربما،المعركةمناطقمنبسرعةالناس

هي،المركزيةالتقصيلهيئةالرئيسيةوالمهمة.يقتلون

شملجمعفيللمساعدةالحالاتعنالمعلوماتتسجيل

رئاسةبملفاتويوجد.الكبيرةالكوارثبعدالعائلات

المفقودين.منمليون06منأكثرأسماءجنيففيالهيئة

الاستعمالشائعكانقديمرمزالمعقو!الصليب

علىوهو،المسلمينغيرعندالتدينإلىللإشارةأوللزينة

اتجاهفىقائمةبزاويةكلهاتنثنىبأذرعيشهىصليبهيئة

تمولقد.الساعةعقارباتجاهفييكونماوغالئاواحد

البوذيةالنقوشوبينالبيزنطيةالأبنيةبقايافيعليهالعثور

اليونانية.المعدنيةالنقودعلىوكذلك،الهنديةوألاثار

بصورةلهمرمزاالمعقوفالصليبالحمرالهنوداستخدم

والصليب،والجنوبيةالشماليةأمريكافيالنطاقواسعة

تبناهالساعةعقارباتجاهإلىأذرعهتتجهالذيالمعقوف

،أم029عاملهشعاراالألمانيالوطنيالاشتراكيالحزب

عامفيالحلفاءيدعلىألمانياوهزيمة،النازيةاندحاروبعد

علانية.الشعارهذاوإظهارعرضتحريمتمام459

أليانية(الديانة)أتباعواليانيونالهندوسولايزأل

تميمةالمعقوفالصليبيستخدمونالبوذيونوكذلك

الهندوسيقومحيثالسعيد،الحظلهمتجلبأنهايزعمون

علىأو،أكتافهمعلىتثبيتهأو،الأبوابعلىبتعليقه

أنهمنهماعتقاداالمحاسبيةدفاترهممنالأولىالصفحات

لهم.الحظيجلب

اليانية.أيضا:انظر

الصمم.ان!:.الصم

تستعملالتيالاليةالنبائطلختلفمصطلحالصمام

المصطلحويستخدم.الأنابيبفيالسوائلتدفقلضبط

الطيعيالصمامليعنيالأعضاءوظائفعلمفينفسه

هذهبينومن.الاليالصماموظيفةنفسيؤديالذي

بينالدمتدفقتضبطالتيالقلبصماماتالصمامات

القلب.أقسام
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الفمبط،صمامات،الاليةالصماماتتشمل

وصمامات!اليدويةالصمامات،التخفيفصمامات

والتخفيفالضبطصماماتتسمح.الأوتوماتيةالتحكم

يغطيقرصالضبطولصمامواحد.اتجاهفيالسائلبمرور

وأالجاذبيةبفعلبمكانهمثبتوالقرصالمقعد،تسمىفتحة

القرصمنواحدجانبعلىالضغطويفتح.زنبرك

فيالقرصالاخرالجانبمنالضغطيدفعبينما،الصمام

مغلقالتخفيفصمامفيوالقرص.الصمامويغلقالمقعد

عندماويفتحواحد،جانبمنمضغوطبزنبركومثبت

منأكثرالقرصمنالاخرالجانبعلىالضغطيكون

.الزنبركعلىالضغط

الماءفصنبوريدويا.فيهايتحكماليدويةوالصمامات

فيتمالأوتوماتيةالصماماتأما.يدويصماممثلاالعادي

الهواءأوالكهرباءمثلخارجيةقوةبوساطةفيهاالتحكم

ابوابيالصمام

مفتوح

الكرويالصمام

ممتوخ

اللارجوعيالصمام

مثتوخ

طولةساق-

قرح!-صص

الحسم--

عدةالقا

لاق

--عطاء

-الحسم

اس

البوابىمثلالأوتوماتيةغيرالصمامات.الرئيسيةالصطماتأنواع

الصمامأما.السوائلتدفقوقفللفتحتستخدمالكرويوالصمام

وفيواحدلاتجاهالسوائلبتدفقفيمسمح)الأوتوماتي(اللارجوعي

المعاكس.الاتجاهفيالتدفقلمنعيغلقنفسهالوقت

الصناعة،فيمهمةالصماماتهذهوأصبحت.المضغوط

بواسطةواحدموقعمنمنهامئاتتشغيليمكنحيث

تحكم.جهازأوحالحموب

البنزين.محركالكاربريتر؟،الأمانصمامأيضا:انظر

)تطورالإلكترونياتانظر:.الإلكتروديالصمام

.المفرغالصمام(،تاريخي

للسما!،البخاريالمرجلبهايزودأداةالأمانصام

يتحملهمماأعلىضغطهيكونعندماالبخار،بعضبخروج

حلزونيمنفذعلىالصمامويحتوي.مأمونةبصورةالمرجل

رافعةما،مكانفيالسدادهذاويمسكسداد.فيهيثبت

يقللأوللمرجلالكلىالضغطيزادأنويمكنثقلا.تحمل

كثيروتستخدمالرا!.درجاتعلىالثقلنقلطريقعن

وذلك،الثقلوضعمنبدلأزنبركاالأمانصماماتمن

الأمانصماماتوتسمى.للتلفيتعرضقلماالزنبركلأن

يمكنإذ،المفرقعةالأمانصماماتالزنبركتستخدمالتي

صوتاالصماميحدثبحيثالزنبركشمدينظمأن

وتستخدم،المطلوبةالضغطكميةتخطيعندانفجاريا،

.الأمانصماماتأيضاالمياهسخانات

!ى=--=ير-؟ح!؟؟

رافعةلحط

ثقل

يدويةرافعة

كاصشحس

الضع!قلاووظ

الصمامقاعدة

الطكوقمسمار

اليدويالأمادصمام

محرخ

والمفرقعاليدوي،بنوعيهالأمانصمام

الصماملي،،ديفورستانظر:.أوديونصمام

(.المفرغالصمام)تطويرالمفرغ

يستخدممفرغأنبولثالتلفزلوليالصورةصمام

حيث،الصورةلالتقاطالتلفزيونيةالتصويرالاتبعضفى
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تلفزيونيا-تصويرهالجاريالمشهدمن-الضوءبتغييريقوم

)ولح"(إيه.سيآر.هيئةقامتوقد.إلكترونيةإشاراتإلى

منالأربعينياتأوائلفيبتطويرهالمتحدةالولاياتفي

التلفزيونيةالتصويرآلاتمعظموكانت.العشرينالقرن

ستينياتمنتصفحتىأضلفزيونياالصورةصمامتستخدم

انتيالتصويرآلاتمعظموتستخدم.العشرينالقرن

الفيديكون.أنابيبالحينذلكمنذأنتجت

عليهايطلقشاشةمنالجهازهذامقدمةوتتكون

إلكتروناتتطلقوهي(.الضوئي)الكاثودفوتوكاثود

وتطلقالكاميرا.عدسةمنالقادمبالضوءتصطدمعندما

الإلكتروناتمنأكبرعدداالمشهدمناللامعةالأجزاء

خلفمثبتةأخرىشاشةوهناك.المعتمةالأجزاءمنأكثر

بجذبتقومالهد!اسمعليهايطلقالفوتوكاثود

للمشهدصورةعليهافتتكون،المنطلقةالإلكترونات

منا!سورةاهذهوتتكون.الموجبةبالإلكتروناتمشحونة

أجزاءتماثل،ضعيفةوأخرىعاليةبشحناتمحملةنقط

شعاعيق!إلهدفوعندئذ.المعتمةأواللامعةالمشهد

نفسهابالنسبةالشعاعمنفيمتصها،الإلكتروناتمن

خلالالمتبقيةالإلكتروناتترتدثم.الصورةأطلقتهاالتي

المسمعليهيطلقصغيرجهازالمؤخرةفيويوجد.الهدف

آلافالمرتدالشعاعبتقويةيقوم،الإلكتروناتمضاعف

الصورةإشارةهوالشعاعهذاويصبح.المرات

التلفزيونية.

انحزنة.التلفازيةالتمويرالة:أيضاانظر

الصام)تطويرالمفرغالصمامانظر:فليمئج.صمام

(.المفرغ

يستعملأنيمكندقيقةإلكترونيةنبيطةالمريال!صصام

وهوتقريبا.ملم5.2علىطولهيزيدولامضخماأومحولأ

.كشتبانفيمنه001وضعيمكنبحيثالصغرمن

أجهزةحجمتصغيرأصئلالإمكان،حجمهصغروبفضل

.الأخرىالإلكترونيةوالأجهزةالحاسوب

قدرةوهو،الفائقةالموصليةبمبدأالقريالصمامويعمل

الكهربائيالتيارتوصيلعلى-الرصاصمثلالفلزاتبعض

وأ،4م12-5عنتقلحرارةدرجاتفيمقاومةدون

السائلالهيليوممنحاويةوهناك.المطلقالصفرمنتقترب

الدرجاتتلكإلىوتبردهاالقريةبالصماماتتحيط

علىيقضيأنمغنطجسيلمجاليمكنولكن.المنخفضة

الفائقالفلزإلىالمقاومةعودةيسببمما،الفائقةالموصلية

منهصغيرجزءيمرأوالتيارمرورينقطعوهكذا،الموصلية

فقط.

فائقسلكحولآخردقيقسلكمنوشيعةوتلف

الوشسيعةفيالتياريمروعندما.القريالصمامفيالموصلية

السلكويوصل.الكهرباءانظر:مغنطسيا.مجالآيولد

فيتياروجودعدمحالفيمقاومةدونالتيارالآخر

التيارقطعيمكن،الوشيعةفيالتيارتدفقوبتنظيم.الوشيعة

وأمبدلبمثابةالقريالصماميعملالطريقةوبهذهوصلهأو

مضخم.

ماساشوسيتسمعهدمنعالموهو،بكددليبدأوقد

وتطويرصنعفيالعمل،المتحدةالولاياتفي،للتقنية

.ام579عاممنهوفرغ،القريالصمام

الفائق.التوعيل:أيضاأنظر

ضوءمكشافالضوئيالمضاع!صمام

الضوئيةالمضاعفاتومعظم.الحساسيةشديدكهربائى

لقياسوتستخدم،اسشريةاالعينمنأطضوءحساسيةأكثر

سبيلعلىفالفيزيائيون.الضعفالشديدةأ!هموءاكافات

الضوءلقياسالإيماض،عداداتفييستخدمونها،المثال

وأشعة،النوويةوالجسيمات،الكونيةالأشعةمنالصادر

وتستخدم.الإشعاعانظر:.السينيةوالأشعةجاما،

التلفازكاميراتبعضفيالضوئيالمضاعفصمامات

الليل.أثناءواضحةصورعلىالحصولمنللتمكين

مفرغإلكترونيصماممنالضوئيالمضاعفيتكون

الجانبمنوبالقرب.كهربائيةأقطابعدةعلىيحتوي

)الفوتوكاثود(،الضوئىالكاثودهناكللضوءالمعرض

ثمالضوءبهيصطدمعندماإلكتروناتيصدرالذي

رقائقسلسلةمنرقيقةبأولالإلكتروناتهذهتصطدم

الذيالوقتوفي،الداينوداتموجبةبشحنةمشحونة

تصطدمفإنها،أخرىإلىرقيقةمنالإلكتروناتفيهتقفز

تتركوأخيرا.رقيقةكلمنالإلكتروناتمنمتزايدبعدد

وأالأنوديسمى،كهربائيقطبعبرالصمامالإلكترونات

الصمامالإلكتروناتمنملايينعدةتتركوقد.المجمع

يضاعفوهكذا.الضوئىالكاثوديصدرهإلكترونلكل

قياسمنويمكنبهيصطدمالذيالضوءتأثيرالصمام

متناهية.بدقةالضوءسطوع

صمامفيالإل!ضرونمجرىتضخيميصلوقد

.مرةأ).000200علىمايزيدإيىالضوئيالمضاعف

يمكنالذيالفعالالتضخيملكميةحدفهناك،ومدلك

الكاثودفإن،الظلامفيوحتى.الطريقةبهذهإطلاقه

تضخيمهايتموهذه،إلكتروناتبضعةيصدرالضوئي

الإشارةإلىإضافةفيها،مرغوبغيرضوضاءفتصدر

كانوإذا.الضوئىبالكاثودالضوءاصطدامعنالصادرة

تكونقدالضوضاءفإن،إشارةلإصدارقليلضوءهناك
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المنخفضةالضوءإشارات،وتضخمتكشفالضوئياللفاعفصمامات

.الجسيماتفيزياءمختبرفيالذريةتحتالجسيمات

إضافيةتضخيمكميةأيةتمكنولن.الإشارةمنأقوى

مستوىوسيكونالضوضاءعنتنفصلأنمن،الإشارة

فيجعل،المطلوبةالإشارةمستوىفوقدائماالضوضاء

مستحيلا.الإشارةقياس

المعداتفيتستخدمنبيطةالمفرعالصمام

شحكم.والحواسيبوالتلفازالمذياعأجهزةمثلالإلكترونية

يسمىماأو،الكهربائيةالتياراتفيالمفرغالصمام

.الأجهزةهذهلتشغيلالضروريةالإلكترونيةالإشارات

وتقويتهاالإشاراتهذهتوليدفيالصماماتوتساعد

بعض.عنبعضهاتفريقأووتجميعها

فلزيأوزجاجيغلافالصماممنالخارجيوالجزء

صغيرةفلزيةوصفائحأسلاكبداخلهتوجد،الشكلأنبوبي

الإشاراتفيباشحكملتقومخصيصاصممت

الاسم،هذاالمفركةالصماماتأعطيتوقد.الإلكترونية

الصماممنتقريباالهواءكلسحبمنلابدلأنهنظرا

التفريغهذاتكوينويتم.وظيفتهأداءمنيتمكنحتى

.للخارجالهواءمعظمبضخالصمامداخلالجزئي

تصدرهاالتيالضوءومضاتهناالمبينةالصماماتوتكشم!.لمستوى

علوملتطورضرورية،المفرغةالصماماتوكانت

الخمسينياتوحتى،الثلاثينياتفمنذ.الإلكتروناتوتقنية

الأجهزةا!متخدمت،الميلاديالعشرينالقرنمن

الصماماتباسمسميتمفرغةصماماتالإلكترونية

الإلكترونيةالصماماتاستبدالذلكبعدوتم.الإلكترونية

سميتجديدةبنبيطةالإلكترونيةالأجهزةمعظمفي

الصماموظيفةنفسالترانزستوراتوتؤديالترانزستور.

اعتماديةوأكثرحجماأصغربأنهاتتميزلكنها،الإلكترونى

بعضتزالولاالترانزستور.انظر:.للقدرةاستهلاكاوأقل

حتىالمفرغةالصماماتتستخدمالإلكترونيةالأجهزة

طرفهى،المثالسبيلعلىالتلفازجهازفشالثمة،الان

انظر:الكاثود.أشعةأنبوبيسمىكبيرمفرغصمام

.الإلكترونيات

لمعظمالخارجىالجزء.المفرغالمماميعملكيف

وأزجاجىوعاءالاستعمالالشائعةالمفرغةالصمامات

قطعتينالغلافويتضمن.الغلافأوالبصيلةيسمىفلزي

الكهربائيين.القطبيناسمعليهمايطلق-أكثرأو-فلزيتين
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تودكا

متساتةشسكة

اث!ر

الفراغفيالإلكتروناتتدفقبامشحداثيقومثلاتيمفرغصمام

بالالبوب.التياروصلعدالكاثودالإلكتروناتوتغادر.فيهوالتحكم

الفولطيةوتتحكمالألود.إلىالشمكةعبرالإلكترولاتتتدفق

الأنود.إلىتصلالتىالإلكترولاتعددفيللشبكةالمستخدمة

،الإلكتروناتسريانبتوليدالكهربائيةالأقطابوتقوم

الإشارةالتيارهذاويمثل.الصمامخلالفيهوالتحكم

وتتصل.الصمامبوساطةفيهاالتحكميتمالتيالإلكترونية

عنخارجةكهربائيةبدوائرعادةالكهربائيةالأقطاب

.الغلافقاعدةخلالتمرأسلاكبوساطةالصمام

وأالباعتهما:رئيسيانقطانالمفرغوللصمام

الإلكتروناتالباعثويبث.الأنودأووا!لجمعالكاثود،

فيللباعثمغلفايكونالذيالمجمعاتجاهفيتسيرالتي

يبعثخاصبطلاءالباعثويطلى.الصماماتأغلب

شعيرة،الباعثقربويثبت.تسخينهتمإذابالإلكترونات

المصباحداخلالموجودةتلكتماما،تشبه(رفيعسعلك)أي

خلالالصمامخارجمن،كهربائيتيارويمر.الكهربائي

الباعثتسخينبالتاليلمجمحيثلتسخينها،الشعيرةهذه

.الإلكتروناتبثفييبدألتجعله

بينما،سالبةكهربائيةشحنةعادةالباعثويحمل

الأقطابوتحصل.موجبةكهربائيةشعحنةالمجمعيحمل

المستمر.للتيارآخرمصدرأيأوبطاريةمنشحنتيهاعلى

التيالإلكتروناتدفعفيللباعثالسالبةالشحنةوتساعد

شحنةللإلكتروناتلانذلكويحدثخارجا.يولدها

الموجبتانوأيضا-السالبتانوالشحنتان،الأخرىهيسالبة

كانتإذاالشحنتانتتجاذببينمابعيدا،تتنافران-

المجمعفإنولذلك.سالبةوالأخرىموجبةإحداهما

ويمر.الشحنةسالبةالإلكتروناتيجذب،الشحنةموجب

والمجمع.الباعثبينالإلكتروناتمنتيار،الطريقةبهذه

الاشارةتقويةيمكنهصمامأولكادالترميونىالصمامأوالأوديون

الإلكترونية.الهمدسةتطويرإلىأكتافهوأدى،الإاسكترولية

وهى،الشبكةهوالمفرغللصمامالآخرالرئيسيوالقطب

والمجمع.الباعثبينتتوسطسلكيةشبكةعنعبارة

خلالالمارةالإلكتروناتكميةفيالشبكةوتتحكم

الكثيرتمنع،الشبكةعلىالقويةالسالبةفالشحنة.الصمام

ضعفتإذاأما.المجمعإلىالوصولمنالإلكتروناتمن

منأكبرعددأفإن،الشبكةعلىالسالبةالشحنة

شدةتتناظروبذلكالمج!ةإلىالمروريستطعالإلكترونات

إلىالداخلةالإلكترونيةالإشارةشسدةمع،الشبكةشحنة

.الصمام

الأجزاءمنالعديدعلىالمفرغالصماميحتويوقد

علىيحتويقدكذلك.والمجمعالباثبينالأخري

تيارانحرافتسببأنتستطيع،مشحونةفلزيةصفايح

يأكذلكويستطيع.الصمامداخلالمتولدالإلكترونات

.الإلكتروناتتيارانحرافيسببأنخارجيمغنطجس

منالعديدهناك.المفرغةالصماماتأنواع

لكن.والوظائفالأحجامالختلفةالمفرغةالصمامات

إلىالصماماتهذهجميعيصنفونالكهربائيينالمهندسين

وهى،الصماماتوتصنف.الرئيسيةالأنواعمنقليلعدد

مذياعمنالاستقبالأجهزةفىبكثرةاستخدمالذيالنوع

يلي:كمامنهابكلالأقطابلعددطبقاوتلفاز،

الصمام2-فقط(0قطبان)ولهالثنائيالممامأ-

.الأقطابمتعدد3-الصمام(0أقطابثلاثة)ولهالثلاثى

أشعةصمام-أمنها:للصماماتأخرىأنواعوهناك

.الغازيالصمام3-.الدقيقةالموجةصمام2-الكاثود.



ويستخدم،ومجمعباعثإلالهليس.الثنائيالصمام

الكهربائىالتيارلتحويلأيللتيار،كمقوماتأساسا

الذيالتيارهوالمتناوبوالتيارمستمر.تيارإلىالمتناوب

المتصلالقطبويغذيباستمرار.سريانهاتجاهيعكس

موجبةمن،بانتظامتتغيربشحنةالمتناوبالكهربائيبالتيار

بتيارالثنائىالصمامغذيفإذاوالعكعر.سالبةإلى

لذلك،فقطالسالبةالشحنةذاالتيارإلايمررفلن،متناوب

مستمرا.تيارأيصبحالثنائيالصماممنالخارجالتيارفإن

أجهزةفيالثنائيةالصماماتاستخدمتوقد

المكشافويقوم.ومكشافاتللتيارمقوماتالاستقبال

تيارإلى،المذياعلأجهزةالضعيفالمتناوبالتياربتحويل

إلىالمستمرالتيارهذاالاستقبالجهازويحولمستمر.

.الإلكترونياتانظر:.صورةأوصوت

الباعثإلىبالإضافةبشبكةمزودالثلاثيالصمام

الضعيفة.الإشاراتالثلاثيالصمامويقوي.والمجمع

بالشبكة،توصيلهاعندالضعيفةالكهربائيةفالإشارة

فإنوبذلك.والمجمعالباعثبينيمرأكبرتيارفىتتحكم

الكهربائيةالإشارةمنمكبرةنسخةيصبحالأكبرالتيار

متناوباتياراأيضاالثلاثيالصمامويولد.بالشبكةالمتصلة

بعضتوصيلتمماإذا،خارجيةإشمارةإلىالحاجةدون

يعملوعندما.الشبكةإلىأخرىمرةالخارجالأكبرالتيار

.المذبذباسمعليهيطلقالشكلبهذاالثلاثيالصمام

بينكلهاتقعشبكةمنأكثرلهالأقطابمتعددالصمام

:الأقطابمتعددةالصماماتأهمومن.والمجمعالباعث

يحتويالرباعيفالصمام.والخماسيالرباعيالصمامان

.الحجابتسمىوأخرى،الرئيسيةالشبكةبمشبكتينعلى

أما.مرغوبةغيرذبذباتتوليدمنالصمامالحجابويمنع

شبكةتسمىثالثةشبكةعلىفيحتويالخماسيالصمام

علىالصمامقدرةمنالكبتشبكةوتحسن.الكبت

علىالأخرىالأقطابمتعددةالصماماتوتحتويالتكبير.

.محدودةاستخداماتهالكن،الشبكاتمنأكبرعدد

الإلكترونية،الأجهزةفييستخدمالكاثودأشعةصمام

التلفاز،جهازفشاشمة.الأخرىوالمعلوماتالصورلعرض

تظهرالرادار،جهازوفيكاثود.أشعةصمامعنعبارة

تحددصغيرةبمصوئيةالكاثودأشعةصمامشاشةعلى

الكاثودأشعةأنبوبويستخدم.والطائراتالسفنمواقع

يظهرالذيالذبذباتمرسمةيسميجهازفيكذلك

الإلكترونية.الإشاراتتبينمتموجةلخطوطصورا

الطريقة.بنفسكلهاالكاثودأشعةصماماتتعمل

ويضيق.طرفيهأحدفيمستطيلةأودائريةشماشمةفللصمام

الطرففىالضيقالعنقحتىالشاشةمنتدريجياالأنبوب

فيالأخرىوالأقطابالباعثوضعترتيبويتمالاخر.

137المفرغالصمام

.الإلكتروناتمدفعةمايسمىلتكوينالضيقالعنق

تجاهالإلكتروناتمنبحزمةالإلكتروناتمدفعةوتقذف

طلاؤهايبرقبالشاشةالحزمةاصطداممواقعوفي.الشاشة

المشحونةالفلزيةالصفائحوتقوم.لذلكخصيصعاالمعد

المغنطيساتأو،الصمامداخلوالموجودةكهربائيا

عبرللحزمةانحرافباحداث،خارجهالموجودةالكهربائية

علىصورةالحزمةترلمممالبمإلضوئيةوبهذه.الشاشة

.التلفازانظر:.الشاشة

الراديوموجاتفييتحكمأويولدالدقيقةالموجةصمام

بعيدةالهاتفوأجؤةالرادارأجهزةوتستخدمالتردد.عالية

هذهمثل،الدقيقةالموجةوأفرانالتلفاز،وأجهزة،المدى

الدقيقةالموجةصماماتمنأنواعثلاثةوهناك.الموجات

الرحالة.ا!لوجةوصماموالمغنيوونالكليسترونهي

منصغيرةبكميةالصمامهذايملأالغازيالصمام

تزيد.النيونوغازالزئبقوبخارالأرجونغازمثلغازات

.الصمامخلالالمارالكهربائيالتياركميةالغازاتهذه

لبعضفقدهابعدتتأين،الغازاتهذهفذرات

الذراتوتستطيع.الشحنةموجبةلتصبحالإلكشرونات

بالصماميمرممابكثيرأكبركهربائيتيارح!لالمتأينة

بنمنالنموذجىالصمامالثيراترونويعتبربدونها،

الغازية.الصمامات

الكهربائيةالدوائرمجربوبدأ.المفرغالصمامتطوير

فيالمفرغالصمامتستخدمالتيالأجهزةتطويرفيالعمل

هذهوكانت.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصف

منجزئيامفرغةزجاجيةأنابيبمنمصنوعةالصمامات

،الصمامحولتوهجاالمجربونهؤلاءولاحظالهواء.

الكهربائيالتيارمرورعندمعتادةغيرتأثيراتإلىبالإضافة

.الإلكترونياتنظر:ا

صمامأول،أديسونتوماسالأمريكيالمبتكراكتشف

بدايةففي.اكتشافهأهميةيقدرلملكنه،مفرغإلكتروني

أديسونأضاف،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثمانينيات

لاحظالضوءتوصيلوعند.الكهربائيللضوءإضافياقطبا

والقطبالشعيرةبينالكهربائىالتيارمرورأديسون

الظاهرةهذهوأصبحت.الشحنةموسطكانإذاالإضافي

منأديسونيتمكنولم.أديسونتأثير،باسممعروفة

الصمامهوالواقعفيكانالذي،اختراعهمنالاستفادة

.المفرغالثنائى

إجراءفي،فليمنجأمبروزجون،البريطانىالعالموبدأ

تطويرإلىتجاربهوقادته.أديسونتأثيرعلىالتجارب

إشاراتالتقاطفيليستخدمهام409عامالثنائىالصمام

راديوصماماول،فليمنجصماموكان.اللاسلكيةالراديو

.المذياعجهازفييستخدمعملى
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يدلي،اللأمريكىالخترعسجلام،609عاموفي

كثيرايشبهالقطبثنائيصماماختراعبراءة،فورست

اسمصمامهعلىفورستدىوأطلق.فليمنجصمام

سجلأم709عاموفيالترميوني(.الصمام)أوأوديون

يصلمتعرجسلكذااخرترميونئاصمامافورستدي

صمامأولالصمامهذوكان.الاخرينالقطينبن

ثلافط.

مأ219عامأرنولد،هارولد،الأمري!حمطالفيزيائيوبدأ

تصميمهفيفغير،الترميونىالصمامعلىتجاربهإجراءفي

لإحدأثالهواءمنمايمكنبأكثربتفريغهوقام،الداخلي

استخدمأم419عاموفي.الصمامداخلجزئيفراغ

بعيدهاتفيخطضمنمكبراالترميونىالصمامفورست

.المدى

فيالمبتكرينمنالعديدشاركم2191عامومنذ

بينوكانمذبذبا.ليستخدمالترميونيالصمامتطوير

إدوينالأمريكىالراديوورائد،فورلستمنكلهؤلاء،

-191)4الأولىالعالميةالحربوحلال.أرمسترونج

صماما-ألمانىفيزيائىوهو-والترشوتكيابتكرأم(819

المهندسهلو.ألبرتواستخدمعناصر.أربعةذاتجريبيا

عامعمليرباعيصمامتطويرفىألابتكارهذا،الأمريكي

الهولنديالمهندسابتكرم2691عاموفي.م4291

الخماسي.الصمامتليجينهـ.بنجامين

العقدفترةخلال،المبتكرينمناثنينجهدأدى

التلفازجهازتطويرإلى،العشرينالقرنمنالثالث

المولد-الروسي-الأمريكيالعالمقامفقد.الإلكترونى

عليهاأطلقتلفازيةتصويرآلةباختراعزوريكينفلاديمير

إلكترونيصمامعنعبارةوهى،إيقونوسكوباسم

كذلك.كهربائيةإشاراتإلىالضوئيةالأشعةيحول

تصويرآلةفارنزورتتايلورفيلوالأمريكىالمبتكرطور

.الصورةمشرحسميتتلفازية

اختراعبعدالصماماتعنألاهتمامانصرف

والدوائر،العشرينالقرنمنالخمسينياتفيالترأنزستور

الصلبة-المكوناتهذهوحلت.الستينياتفىالمتكاملة

بدلاصلبةموادخلالالإلكترونيةالإشماراتفيهاتمرالتي

.كبيرةبصورةالصماماتمحل-الفراغخلالمرورهامن

.الإلكترونيات:أيفئانظرا

)الصمامات(.القلبانظر:.اوولىاووم

نوعانوهناكانفجارا.ديسببيستخدمجهازالصماملأ

تسمحتفجير.وصمامةأمانصمامة:الصماماتمن

إلىبالوصولبالتفجيرالقائمللشخصالأمانصمامة

صماماتمنمحموعةأعلاهانفجارا.ليسبيستحدمجهازالصمامة

التفجير.

صمامةوتصنعالانفجار.حدوثقبلالسلامةمنطقة

القطن،وغزلخيع!داخلأسودمسحوتسالأماد

الأسودالمسحوقيشتعلإشعالهوعندللماء.مضادةومواد

الانفجار.اللهبويبدأالمفجر،إلىاللهبيصلحتىببطء

المفجركانإذاالصمامةعلىانفجاركبسولةوضعويجب

التفجير،فىعاليةقوةذوقضيبالتفجيرولصمامديناميتا.

ليبدأأساسيةبصفةويستخدم،كبيرةبقوةينفجروهو

التفجيرالصمامةوتحدثالشديد.التفجرفيالديناميت

بطريقأوالتفجيركبسولةمعالأمانصمامةباتحادإما

كهربائية.تفجيركبسولة

المتفجر.،الديناميت،الذخيرة:أيضاانظر

المتعددةالاستعمالاتذاتادلزجةالموادمنمادةالصمغ

منالأصماغمعظمعلىالحصولويتم.الصناعةفي

الصمغالمعاملأوالمصانعأصحابيعدحيثالنباتات

العمليةهذهمنويتكونالماء.فىتذويبهبوساطةللاستخدام

هذايستخدم.اللاصفةالمادةباسمعمومايعرفمزيج

علىللحفاظأومتنوعةمنتجاتتكثيفأوللصقالمزيج

لإلصاقمادةالصمغالمصريينقدماءاستخدموقدأشكالها.

الوقتفىوالصمغ.المومياواتبهيلفونكانواالذيالكتان

البريدطوابعلصقفيالاممتعمالشائعغراءالحاضر

وفيالأصباغفىالألوانشبتأنهكما.التجاريةوالعلامات

بقاءعلىالصمغيحافظوكذلك.التجميلمستحضرات

عن،رغويةالمشروباتوبعض،منتفشةالخفوقةالقشدة

ذلكإلىوبالإضافة.الهوائيةالفقاعاتعلىالإبقاءطريق

الخبوزةوالسلعوالحلوىالمثلجاتيجعلالصمغفإن
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الصمغويحافظنعومتها.منيزيدكما،كثيفةوالعقاقير

منالسكربلوراتمنعطريقعنالحلوياتشعكلعلى

الورقصناعةفىالصمغويستخدم.ببعضبعضهاالتصاق

شبيهةمادةوتستخدمبعضها.عنالخشبأليافيعزللأنه

العلكة.صناعةفيالتشيكلتسمىبالصمغ

الذيالعربىالصمغهومنهمعروفنوعوأفضل

لحاءبتشقيقالعماليقومإفريقيا.فيالسنطأشجارتنتجه

فيتتكونالتيالسائلكتلويجمعونالأشجار،هذه

منالأصماغبعضوتصنع.ستةأسابئإلىأربعةغضون

،الخرنوبوشجرةوالجوارالكتانتشملمعينةنباتاتبذور

الطبيعيللصسمغالأخرىالمصادروتشمل.والسفرجل

والحمراء.البنيةالبحرطحالب

العربى؟الصمغصمغبم،التشيكل،العلكةأيضأ:انظر

.اللزاق

القتاء،صمغأيضاويسمىالأسطراغالسصمع

منانواععدةمنلستخلصالص!مننوعوهو

بصورةالأعشابهذهوتنمو.القطانيفصيلةمنأعشاب

وصمغوسوريا.وإيرانالصغرىاسيافىرئيسية

إلىضاربأوباهتأبيضلونذوالأسطراغالمس

علىعادةيباعوهو،القرنشكلعلىويكون،الصفرة

فيغمسهاعندتنتفخأشرطةأو،رقيقةشرائحشكل

هلامية.كتلشكلفىالماء،

عهودإلىالطبفيالأسطراغالساستخدامويعود

والمستحلباتالدواءحبوبإعدادفييستخدموهو،قديمة

صنعفيأحيانايستعملوقد.التجميليةوالمستحضرات

.للمنسوجاتطباعةأصماغ

شجرةالحلوالصمغشجرة.شجرةالحلو،الصمغ

الولاياتمنالشرقيةالمناطقفىعادةتنموفخمةطويلة

الجزءفىبكثرةزرعتوقدوجواتيمالاوالمكسيكالمتحدة

الصمغشجرةأيضاوتسمى.المتحدةالولاياتمنالغربي

يصلكمام3و.25بينماإلىالشجرةارتفاعويصل

سم.ا2و.09بينماإلىالقاعدةفيالبالغةالشجرةجذع

شكلعلىعميقةفصوصذاتالشجرةأوراقتكون

تكونوالثمرةالأحمر.أوالذهبياللونإلىوتتحولنجمة

طوالالشجرةعلىتظلأنويمكنشائكةوكرويةبنية

الاسمبهذاالحلوالصمغشجرةسميتالشتاء.موسم

الميعةتسمىيابسةصمغيةمادةمننوعاتنتجلأنها

والمراهم.اللاحقةوالموادالعطورصنعفىوتستعمل

بصفةيستخدم،الصمغمنهعقنوعالعريىالصمغ

اللاصقة.والموادوالحلوىوالعقاقيرالعطورصنعفيرئيسية

السنطصمغباسمأحياناالعربيالصمغويسمى

الصفيذوبإفريقيا.فيينموشجروالسنط)الأكاسيا(،

العلاماتلزقةفياستخدامهوعند.بسهولةالماءفيالعربي

والسكر.بالجلسرينيخلطفإنه،الأظرفوألسنةالتجارية

منوالتناثرالتشققدرجةإلىتمئتصلبهالطريقةوهذه

وصلابة.لمعاناالمنسوجاتالعربيالصمغويزيد.الورق

الحجرية.الطباعةبماللزاق؟الصمغ:أيضاانظر

فيالبريالنباتانظر:.شجرة،العربىالصمغ

(.العربيالصمغ)شجرةالعرس!البلاد

الأسطراغالس.صمغانظر:القتاء.صمع

الأوراقتحملوقدأستراليا،فىتنموشجرةالمنصمع

معينة.لشروططبقاالسنةمنمعينةأوقاتفيسامةمادة

وتتحولالهضمطريقعنتتحللالمادةهذهمضغتوإذا

أنبالذكروالجدير)سيانيد(.الهايدروسيانيدحمضإلى

هذاإلىتفطنماعادةوغيرهاالكوالامثلالحيوانات

رعيها.عندوتتجنبهالنبات

غيرمادةفهو،الشجرةالممممنهاثحتقالذي،المنأما

الأستراليوناستخدمها،والبراعمالأوراقفيتوجدسامة

وطعاما.حلواشراباالأصليون

صمغيةمادةوهوأيضا،العربيةالبيئةفيمعروفوالمن

ولعلكالأثل،الأشجاروبعضالمنشجرةتفرزهاحلوة

منه.نوعالكريمالقرآنفيالمذكور

العربيةالدولفيالبريالنبات،المنايضا:انظر

(.المن)لتمجرة

ولكن،وفهمهالكلامسماععنبالعجزعادةيعرفالصمم

ولايتفق،كثيرةبلادفيللصممقانونيتعريفهناكليس

ويميز.الاصطلاحاستخداميتممتىعلىتامااتفاقاالخبراء

عامة.بصفةالسمعوفمعفالصممبينالسمعأختصاصيو

ويفهموايسمعواأنالسمعبضعفالمصابونالناسويستيم

إلىعالياكانإذاوخاصة،العادةفىالأقلعلىالكلامبعفه!

الأصواتبعضسماععنيعجزونقدأنهمإلا،كافيةدرجة

وفضلا.العاليةالموسيقيةالنغماتأوالبابجرسمثلالأخرى

فعلا.مشوهةيسمعونهاأخرىأصواتأيةتكونقدذلكعن

السمعفيشديدبضعفوالمصابونالصمالأطفالويجد

فيالكلامالأطفالوشعلم.الكلامتعلمفيكبيرةصعوبة

الصمالأطفالولكن،الآخرينكلامبتقليدالطيعيةالأحوال

الكلامالصممنكثيريتعلمولا.الكلامسماععنيعجزون

لغةويستخدمونأبدا،الاخرينلإفهامتكفيجيدةبصورة

عجزالسمعوعيوب.للتفاهمأخرىخاصةوأساليبالإشارة
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تقريباالناسبين7%ولدى.البلدانأغلبفيشائععضوي

تقريبا.%أالصمونسبة،السمعفيملحوظاضطراب

وأغلب،جامعيةدرجاتعلىالصممنكثيرويحصل

ولا،أنفسهميعولونبالصممالمصابينوالنساءالرجال

كتبوقد.متعددةمهنفىالنجاحالصمميعوقأنينبغي

بعضبيتهوفنفانلودفيجالشهيرالألمانيالمولمسيقىالمؤلف

أصم.أصبحأنبعدالموسيقيةأعمالهأجمل

السمعيةالاضطرابا!انواع

السمعية،الاضطراباتمنرئيساننوعانهناك

ويعاني.الناقليةوالاضطرابات،الإدراكيةالاضطرابات

يسمىالذي،النوعينهذيناجتماعمنالناسبعض

انحتلط.الممم

انتقالفىالتدخلمنالناقليةالسمعاضطراباتوتنشأ

وفي.الوسطىالأذنأوالخارجيةالأذنخلالالصوت

فىويمرالخارجيةالأذنالصوتيدخلالطبيعيةالأحوال

الرفيعالغشاءهذاويهتز.الأذنطبلةإلىالأذنقناة

الأذنفىدقيقةعظامثلاثةويحرك،للصوتاستجابة

أح!ماتاوت!قل.الاهتزازيةالعظيماتتسمى،الداخلية

حالاتمعظموترجع.الداخليةالأذنإلىالاهتزازات

منتمئالعظيماتالتىالأمراضإلىالناقليالسمعفقدان

سليمة.بصورةوظيفتهاأداء

الأذنفيالعجزببعضالإدراكيةألاضطراباتوترتبط

الداخليةالأذنبينيربطالذيالسمعيالعصبأوالداخلية

السمععضوعلىالداخليةالأذنوتحتوي.والدماغ

العضوهذاويحول.كورتيعضوالمسمىالحقيقي

كهربائيةنبضاتإلىالداخليةالأذنإلىالمنقولةالاهتزازات

ينشأأنويمكن.الدماغإلىالسمعىالعصبيحملها

،كثيرةلعواملنتيجةالأنسجةهذهمنواحدأيفىالتلف

إصلاحه.يمكنولا

السمعيةالاضطراباتأسباب

فقدانحالاتأغلبالأمراضتسبب.الأمراص

هذهمثلالوسطىالأذنالتهابويتصمدر،السفالناقلي

نزلةمنالوسطىالأذنفيالالتهابوينتشر.الاضطرابات

وينقص.بسائلامتلائهاإلىوتؤدي،أخرىعدوىأوبرد

علىوالعظيماتالأذنطبلةقدرةمنالسائلهذاضغط

،عادةالوسوالأذنالتهابويحدث.ألاهتزازاتنقل

فيخطيرضعفإلىيؤديأنلييمكن،المبكرةالطفولةأثناء

يعالثورا.لمإذاالسمع

هوالناقليالسمعلفقدانالآخرالرئيسيوالسبب

فيوينشأ.العطماتيصيبمرضوهو،الأذنتصلب

وهو،الركابقاعدةحولالعظمفينموالاضطرابهذا

منالركابذلكويمنع.الداخليةللأذنالمجاورةالعطمة

الأذنإلىالاهتزازاتنقلمنيمنعهوبذلك،الحركة

يبدأوقد.وراثىالأذنتصلبأنالأطباءويعتقد.الداخلية

لاالاضطرأبولكنعمر،أيفيالسمععلىالتأثيرفي

.بعدهأوالثانيالعقدأواخرحتىعادةيكشف

الحسيةالاضطراباتالأمراضبعضتسببأنويمكن

المصحوبةالأخرىوالأمراضالسحايافالتهاب.العصبية

السمعىوالعصبالداخليةالأذنتتلفقد،مرتفعةبحمى

فقدانعمينييربمرالمعروفالمرضويسببشديدا.تلفا

ماوغالبا،الأربعينتجاوزواالذينلدىوخاصة،السمع

إلىالناسملايينيصيبالذيالاضطرابهذايؤدي

.التوازنإحساساضطراب

كثيرفيالسببالخلقيةالعيوبتعد.الخلقيةالعيوب

الس!ةضعفأوالعصبيالحسىالصممحالاتمن

السمع،أجهزةفىموروثةبعيوبالناسبعضويولد

فيالسمعفقدانإلىأخرىوراثيةعيوبتؤديأنويمكن

.الحياةفعلاحقوقت

الحمل،أثناءالألمانيةبالحصبةتصابالتىالمراةتلدقد

الألمانيةالحصبةتتدخلفقد.السمعفيبعيبمصابامولوذا

إذاوخاصةالمولود،عندالعصبيوالجهازالأذلينتكوينفي

الحمل.منالأولىالثلاثةالشهورفيالحاملالمرأةداهمت

ولادةإلىالريصىبالمرضالمعروفةالحالةتؤديوقد

فيالدميحتويإذالسف!فيباضطرابمصابمولود

الريصي،العاملتسمىمادةعلىالولادةقبلالأجنةبعض

موادالأمجسميصنعوقد.الأمدمفييوجدلاوالذي

الجنين.عندالسمعجهازوتتلفالريصىالعاملتهاجم

الإنسانسمعالبيئةعواملتتلفأنيمكن.البيئةعوامل

تسببأنويمكن.العاليللضجيجوالتعرضكالحوادث

وقد.دائمةبصورةالسمعفقدانالرأسعلىشديدةضربة

الأذنعظامأوالأذنطبلةعلىالإصاباتهذهمثلتؤثر

ويمكن.الداخليةالأذنفىالأجزاءبعضحتىأوالوسطى

الانفجاراتمثلللغايةالعاليةللضوضاءالتعرضيؤديأن

إلىيؤديذلكلأنالمفاجئالصممإلىالبنادقوقذائف

أغلبالنهايةفىيستعيدالمصابأنإلا،كورتيعضوتلف

.الحالاتهذهمنكثيرفيالمفقودالسمع

طويلةفترةللضجئالعاليالتعرضيؤديأنويمكن

فيالعاملإنمنكثيرويعانى.بالتدريجالسيمفقدانإلى

كبير.حدإلىالسمعضعفمنللغايةالصاخبةالمصانع

التىالعاليةالموسيقىإلىطويلةفتراتالاستماعانكما

أيضا.السمعيتلفأنيمكنالروكفرقمنكثيرتعزفها

العاليللضجيجالمتكررالتعرضأنالأطباءمنكثيرويعتقد

الاصواتتفاديوينبغي.الأذنينلطنينرئيسيسبب
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الناسيستعملأنينبغيأو،أمكنإنجميعاالعالية

منها.للتخفيفأخرىأجهزةأوللأذنسدادات

الاضطراباتمنواحدالسمعفقدان.الشيخوخة

نحويشعرساالعمر،فيالمتقدمينبينشيوعاالأكثر

فيالضعفببعضوالستينالخامسةفوقالناسثلش

مشكلاتالسنكبارمن%02منأكثرويعانيالسمغ

قدرتهمتعوقبحيث،البلدانأغلبالسففيفىشديدة

فيالسمعفقدانينشأوقدخطير.حدإلىالتفاهمعلى

وأالمرضمن-الشيخوخةصممويسمى-الشيخوخة

بعفويعتقد.الحياةباكورةفيللضجيجالتعرض

يسببقدالعمرفىالتقدمأنالسمعفىالمتخصصين

تنقصوهى،الدماغالسفأوجهازفيتغيراتكذلك

السف.علىالقدرةمن

السمعاضطراباتمعالئعايش

فيالمتخصصونالعلماء.السمعمشكلاتاكتشاف

مشكلاتاكتشافعلىخاصاتدريبامدربونالسمع

السمعفيالمتخصصونويستخدمالسفوتشخيصها.

الإنسانسمعلاختبارالسمعمقياستسمىكهربائيةأداة

منرئيسياننوعانوهناك.الصوتعنمعزولةكرفةفي

النقية،للنغمةالعسمعمقاييسوهما،الس!مقاييس

النقيةالنغمةمقاسسوتستخدم.للكلامالسمعومقالش

الشدةفيتختلفبسيطةاهتزازاتسمعلقياس

سمعلقياسللكلامالسمعمقاسسوتستخدم،والترددات

منطوقة.جملاأوكلمات

القدرةيقيسواأنالسمعفيالمتخصصونويستطجع

الواقعالإنسانمنالواعيةالمشاركةدونأيضاالسمععلى

بقياسالاختباراتهذهيؤدونوهمالاختبار.تحت

الأخرىالجسمواستجاباتالدماغموجاتفىالتغيرات

لمممعاختبارمنالاستجاباتهذهمثلوتمكن.للصوت

أيامبضعةغضونفيس!إلمولوداختبارويجب.الرضيع

بعضفيأو،الأوانقبلالولادةكانتإذاالولادةبعد

وتقومالسف.فيمحتملباضطرابتوحىأخرىحالات

حيث،للسمعمنتظمةاختباراتبإجراءالمدارسمنكثير

عيادةإلىالسمعضعفاكتشافعندالأطفاليحال

الكامل.للاختبارالختصالطبيب

بصورةالسمعإعادةالأطباءيستطع.الطبيالعلاج

السمعفقدانحالاتمنكثيرفيكاملةأوجزئية

الحيويةوالمضاداتالبنسلينالأطباءويستخدم.الناقلى

شقإجراءو!م.الوسطىالأذنالتهابلعلاجالأخرى

فىتجمعتالتيالسوائللإخراجالأذنطبلةفىصغير

.الالتهابهذامنالشديدةالحالاتفىالوسطيالأذن

الناقلىالسمعفقداناضطراباتبعضوتعالج

المفتوقةالأذنطبلةإصلا!مثلايمكنإذ،بالجراحة

،الركابتحريكتسمىالتيالجراحةوتستطع.بالجراحة

فىالصوتتنقلحتىالوسطىالأذنإلىالقدرةتعيدأن

يستخلصحيث،الأذنتصلبيعانونالذينالمرضى

الجراحويستأصل.حبسهالذيالناميالعظممنالركاب

جهازامكانهويضعالحالاتبعضفيكلياالركاب

القوقعة،زرعالجراحيةالعمليةهذهمثلوتسمىصناعيا،

القوقعة،بتلفالمتعلقةالحالاتبعضفييفيدأنويمكن

الأذنفيكورتيعضوعلىيحتويالذيالجزءوهى

يحولجهازأالعمليةهذهفيالجراحويزرع.الداخلية

السصيالعصبويلتقط.كهربيةإشماراتإلىالأصوات

هذهمثلتمكنوقد،الدماغإلىوينقلهاالإشماراتهذه

الأصواتسماعمنالشديدبالصمممصاباإنساناالعملية

نأيعتقدونالأطباءمنكثيراأنإلا،الكلامبعضوفهم

منافعها.علىتربوقدوتكلفتهاالقوقعةزرعمخاطر

التفاهموتقنياتالمساعدةالوسائل

منعطمةفائدةالسمعضعافمنكثيريستفيد

تكبيرعلىتساعدالتيالإلكترونيةالسمعوسائلاستخدام

تشبهبصورةالمساعدةالسمعوسيلةوتعمل.الصوت

كهربيةطاقةإلىالصوتتحولفهىكثيرأ.الهاتف

وتعمل.أخرىمرةصوتإلىتحولهاثموتضخمها

المصابينعندبنجاحالمساعدةالسمعيةالوسائل

محدودةقيمةذاتالأجهزةهذهولكن،النقلباضطرابات

يستيمولا.العصبيالحسىالعجزحالاتفيفقط

مرضىأغلبعندمفهوماالكلاميجعلأنبمفردهالتكبير

بعضإلىيؤديكانوإن،العصبيةالحسيةالاضطرابات

نأالسمعفيالاختصاصىويستطيع.السمعفيالتحسن

عندالسمععلىالمساعدةالصحيحةبالوسيلةيوصي

المريض.

علىمساعدةوسيلةيعستخدمونالذينمنوكثير

باليدوالتفاهمالشفتينقراءةكذلكيستخدمون،السمع

الشفتينقراءةوترتبط.التفاهمعلىذلكيساعدهملكى

الناسويشير،المتكلمعندالشفتينحركاتبملاحظة

اعتماداالصمبعضويعتمدباليد.التفاهمعندبأيديهم

السمعوسيلةلأنباليدوالتفاهمالشفتينقراءةعلىكاملا

مساعدتهم.عنتعجزالمساعدة

تمثلوفيه،بالأصابعبالهجاءاليدويالاتصالويرتبط

الهجاء،حروفمنحرفكلباليدالختلفةالإشارة

اليدإشاراتتمثلوفيها،الإشارةبلغاتيرتبطوكذلك

العاملةللهيئاتالعربىالاتحادبادروقدوالأفكار.الأشياء
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معلميمكندليلاوضعكما،العربيةللحروفالاصالغ

كلفيالأبجديةهذهاعتمدتوقداستعمالها.منالصم

أيضئاوتشمل.لغة،الإشارةانظر:.العربىالعالمبلدان

الإشارةلغةللإشارةالعالمفيالمستخدمةالرئيسيةاللغات

الصمويستخدم.الامريكيةالإشارةولغةالبريطانيه

الهجاءيفهمونالذينالأفرادمعللحوارباليدالتفاهم

وقراءةبالكلامأيضاويتفاهمون.الإشارةولغةبالأصابع

المحترفينبالمترجصنأحياناويستعينون.بالكتابةاوالشفتين

باليد.التفاهمويعرفونطبيعيةبصورةيحس!عونالذين

حياتهمفيمساعدةأخرىوسائلالصمبعضويستخدم

بعضفيمثلاللسمعالكلابالصميستخدمإذ،اليومية

معينةلأصواتأصحابهاالكلابهذهتنبهحيث،البلدان

الطفل.وبكاءالبابوجرسالإنذارأجراسمثلمختلفة

الإشاراتبواسطةللصممعلوماتالأجهزةبعضوتقدم

وساعاتالبابأجراس،ذلكعلىالأمثلةومن.المرئية

ضوءاتحدثوكلها،الأطفالعنالتنبيهوأجهزةالتنبيه

الإنذار.سبيلعلىمتق!عا

الهاتفيةالمكالماتواستقبالإرسالالصمويستطيع

الحأصالاتصالاتجهازأوالكاتبالهاتفباستخدام

إرسالمنالأصمالإنسالىيمكنبالصمالخاصالاتصالاتجهاز

علىمطبوعةأو،لوحةعلىالرسالةوتبدو،الهاتفيةالمكالماتواستقبال

.الورق

الحائطفىبالهاتفبتوصيلةالأجهزةهذهوتوصل.بالصم

بديلةأخرىبطريقةأحياناالتوصيلويتم.العاديةبالطريقة

كوبينفىاليدويالهاتفجهازبوضعالصوتيةالناحيةمن

الكتابة.جهازفوقاللينالمطاطمن

يملكأنعديدةسنواتطيلةالواجبمنوكان

للكتابة،جهازالهاوالمستقبلالهاتفيةالمكالمةطالب

طرفيقراءةويستطعان،التناوبعلىمنهماكلويطبع

القرنمنالثمانينياتأوائلفىأنشئتثممعا.الحوار

منالصملتمكينالتوصيلأوللنقلخدماتالعشرين

ويقوم.فقطالعاديالهاتفبواسطةالصمبغيرالاتصال

المكالمةبتوصيلخاصةبصورةالمدربالهاتفموظف

أغلبوفي.الأصمغيرالشخصكلامويطع،الهاتفية

وتسمح.ردهيكتبأوينطقأنالأصميستطعالأحيان

مكتوبةقصيرةرسائللمحارسالالأخرىالأنظمةبعض

بعضفىالمتوفرةالأزرارلوحاتعلىالضغطباستخدام

الهواتص.

ظهرإذاوالأفلامبالتلفازالاستمتاعالصمويستطجع

تلفازيةخدماتبدأتوقد.الشاشسةعلىمكتوباالحوار

السبعينياتأثناءالمكتوبةالمعلوماتتبثالعالمفيكثيرة

إفادةالصمفأفادت،العشرينالقرنمنوالثمانينيات

منبجزءالتلفازيةالشركاتهذهمثلوتحتفظ.عظيمة

فيوبدأت.المكتوبةالرسائللبثالتلفازيةالإشارات

فيكثيرةتلفازيةمحطاتالعشرينالقرنمنالثمانينيات

هذاعلىبرامجهابعضفيمكتوبةمعلوماتتبثالعالم

أجهزةعلىالمكتوبةالرسائلوتبدو.الإلثماراتمنالجزء

فقط.خاصةمعدلة

الصمالأطفالمنكثيريتلقى.والتدريبالتعليم

فيأوخاصةمدارسفيوالثانويالابتدائيتعليمهم

يذهبوقدخاصا.تدريبامدربونمدرسونلهافصول

معيشتركونأوخاصةفصولإلىالسمعضعافالأطفال

مساعدةعلىويحصلون،الفصولفىالصمغيرالأطفال

متخصصة.

علىالصمالأطفاللتدريبرئيسيتانطريقتانوهناك

ويتعلم.الكلىوالتفاهمالشفويةالطريقةوهما،التفاهم

الشفوية.الطريقةفيالشفتينوقراءةالكلامالأطفال

فيالشفتينوقراءةالكلاموكذلكباليدالتفاهمويتعلمون

الكلى.التفاهم

باليدالتفاهميتعلمواأنالصمالأطفالويستطع

الطريقةأنصارويزعم.الكلامتعلمهممنأسهلبصورة

سوفباليدالتفاهميتعلمونالذينالأطفالأنالشفوية

ويعتقد.الكلامعلىقدرتهميطورواولنعليهيعتمدون
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الصمالأطفا!علىينبغيأنهذلكجمعالكلىالتفاهمأنصار

التيالوسائليستخدمواوأنللتفاهموسيلةكليتعلمواأن

.صورةأفضلعلىحاجاتهمتلبى

إلىالكلامعلىالصمالأطفالتدرساويحتاج

علىالكلامفىالطبيعىالنموويعتمد.خاصةأساليب

نأيجبالصمالأطفالولكن،الكلامسماع

يتعلمواكيواللمسالبصرفيحواسهميعستخدموا

حلقه،منصوتايخرجمدرسهميلاحظونوهم.الكلام

يشعرواحتىوعنقهالمدرسوجهكذلكويلمسون

،الصوتبإخراجتتعلقالتيوالاهتزازاتالنفسبسريان

التنفسيةالتأثيراتيصنعواأنعندئذيحاولونثم

نفسها.والاهتزازات

بعدعاديةجامعةإلىالصمالطلابيذهبوقد

علىتقتصرالتيالوحيدةوالجامعة.المدرسةفيتخرجهم

.المتحدةبالولاياتواشنطنفيجالوديتجامعةهىالصم

السمعاضطراباتعلاجفيالحديثةالوسائلوتمكن

الناجحة.الحياةمنبالمح!مالمصابينالصمالطلابوتعليم

كلأداح!علىقدرتهموالنساءالرجالمنالصمأظهروقد

ذلكجمعيجدونالصمبعضيزالولاتقريبا.العملأنواع

تعليمهمتناسبوظائفعلىالحصولفىصعوبة

للصمخيريةمنظماتالبلادمنكثيروفي.وتدريبهم

فىوالمشاركةوالتشغيلوالتدريبالتعليمعلىتشجعهم

الاجتماعية.الحياة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المعاقودالشماهقراءةالأدن

السمعيالمعينآدمزهيلينكيلر،جراهامألكسندر،بل

الإشارةلغةعلم،السمعيات

يشاركتابانأوسفرأنالتوراةفىسمرا.،صموئيل

أيضاويعتقد)2(!وصموئيل(،1)صموئيلباسمإليهما

واحد.كتابالأصلفىأنهما

صموئيلالقائدعنقصصا1()صموئيلكتابيشمل

إسرائيللبنيملكأولليكونشاؤولتكريستموكيف

داودصعودثم،شاؤولحكمفترةيصفوالكتاب

دأود.حكمفترةتاريخفيتناولالثانىالكتابأما.العرش

دولةرجلام(.639-0871)فيكود!،صمويل

الفترةفياللورداتبمجلسالليبراليينقادبريطانيليبرالي

فىصمويللويسهيربرتولدأم.559إلى4491من

فىعضواانتخبأكسفورد.بجامعةتعليمهوتلقىليفربول

فيمستشاراوأصبحأم،909عامكليفلاندعنالبرلمان

مديرافترتينعمل.الوزارةفيمقعدولهلانكستردوقية

شغل.ام619عامللداخليةوزيراعملكماللبريدعاما

-0291مابينبفلسطينالساميالمفوضمنصب

عامأخرىمرةللداخليةوزيراصاركماأم259

.أم319

وقائدسياسيأم(.ا-259)866صنياتصن

بأبيلقب.الصينجمهوريةليؤسسكافح،صينيثوري

قيادياوكونهتتناسبلالدرجةمثالياكان،الثورة

وهىوضعهاالتيالثلاثةالشعبمبادئأنإلاسيا!ميا.

الذيالدليلأصبحتوالاشتراكيةوالديمقراطيةالقومية

عامتأسستالتى،الصينجمهوريةبهتسترشد

.ام129

بولايةزونغشانمنطقةفىفقيرينلأبوينصنؤلد

فيالإرسالياتمدارسفىتعليمهوتلقىدوينجغ،غونغ

منالفترةفيلحمافرطبيبا.فأصبحوهونولولو،،كونجهونج

إلىذهبحيثكثيراأم119إلىأم598عام

مبادئإلىليدعووأوروبا،واليابان،المتحدةالولايات

ضدلحركتهالماديالدعمعلىوللحصولالجمهور!ن،

وراءفيماالصينيةالجالياتساعدتهولقدمانشو.أسرة

الإنجليزمنمعهالمتعاطفونساعدهكماالبحار،

واليابانيين.والأمريكيين

صنبزعامةكومنتانجلحزبأصبحكومنتاج.حزب

التيوانانتفاضةبعد،ام119عامسياسيوجود

عاممنالفترةفىصنحاولمانشو.بنظامأطاحت

وإقامةالصينتوحيدام،229عاموحتىام119

الحاكمبموجبهصنأصبحقانوناتبنتمستقرةحكومة

كانتحيث،أم129عامالصينلجمهوريةالمؤقت

متقلبة.الفترةتلكفىالسياسيةالأوضاع

منصبهمناستقالالصينوحدةصنيضمنوحتى

أسابئستةبعدشميكايليووانمتنازلاللصينكرئيس

الرئاسة.توليهمنفقطونصف

،ام139عامفيصناختلف.اللاحقةمجهوداته

أثرهاعلىهربثورةضدهونظميووانمحيالمساتمع

-البرلمانمنالكومنتانجحزبأعضاءطردوتم.لليابان

منفصلةحكومةلإنشاءأخرىمرةالثوارواجتمع

أصبحأم219عاموفيأم،219عامقانونبموجب

فيمقرهاكانالتيالحكومةلهذهرئيساأخرىمرةصن

عادولكنه،ام229عامفىمنهاطردهوتم.كانتون

.م3291عامإليها

اتجه،حيث.الصينتوحيدعلىالعملصنواصل

الاتحادإلى،الغربمنمعونةعلىالحصولفىفشلهبعد

صنتمكن.والمساعدةالماللتلقى)السابق(السوفييتي



الصناجة4،1

أنشأكما،وجيشهكومنتانجحزبتنظيمإعادةمن

شيك.كايتشانجإدارةتح!العسكريةوأمبواأكاديمية

يحضركانعندما،بالسرطانإصابتهإثرصنتوفي

بكين.فيمؤتمرا

لهتكريماأقيمضريحإلىرفاتهلقل،أم929عاموفي

شمعارأتالسياسيةمبادئهأصبحتموتهوبعد.نانجينجفى

والأربعيمياتالثلاثينياتبينالفترةوفي.أتباعهبهاينادي

الصينوحدةشيككايتشيانجحققالعشرينالقرنمن

قبلمنطائلدونصنكافحمركزيةحكومةظلتحت

ليحققها.

الصين.؟شيككايتشيابخأيضا:انظر

وهيبالنقر،عليهايعزفصغيرةموسيقيةآلةالصئاقي

شكلعلىمصفقعنعبارةجزءكل،جزأينمنمكونة

ا!ناجةافى.مقوىصلبخشبمنمصنوعملعقة

فىبعضهمامعصناجت!تكلتربط،الأصلالأسبانية

ويحمل.أزواجشكل

منزوجاالراقص

يدكلفيالصناجات

لإحداثببعضويضربهما

الاستخدامفي.جماعىنغم

ترلطالأوركسترالى

جانبيهاكلامنالصناجة

الصناجة.خشبيلوحمنمحركإلى

أسبانيةعتيقةآلةالصناجة

الخصائص.

)1!سدحة(،التاريخقبلماشعوبان!:.الصئارة

.الأسماكصيد)الصارات(،السمكعشاعة

بواترصناعاتشركةشركلأ.يواتر،صئاعات

متموعةأعماللها.محدودةمسؤوليةذاتخاصةشركة

مجموعاتكبرىمنوتعد.والمبيعاتوالنقلالشحنفي

نأوهيبخاصيةوتشتهر.لندنومقرهاالعالميةالشركات

غربوشمالالمتحدةالمملكةفىالتعبئةتنئلوازمأقسامها

بواترشركةأنشطةوتشمل.المتحدةوالولاياتأوروبا

وشركات،المتحدةأطمل!صةافىالبناءموادتجارةالأخرى

وخدماتوألمانياالمتحدةالمملكةفىالمزدوجالزجاج

بواترشركةوتتولى.الدولمنالكثيرفىوالنقلالشحن

وصيانتهاالثقيلةالصناعيةالمعداتمبيعاتأستراليافي

والأدواتوالتبريدوالتكييفالطاقةأنظمةوكذلك

ومنتجاتالورقيةالمناديلبواترشركةتصنعكما.المكتبية

.الأخشاب

الإنجليزية،الأمريكيةالتبغصناعات

الإنجليزيةالأمريكيةالتبغصناعاتمجموعة.مجموصكة

المشاريعأكبرمنواحدة-باتعناعاتأيضاوتسمى-

الشركاتمنكبيراعدداوتمتلك،العالمفيالصساعية

كما،دولة09منيقربفيماالمجموعةوتعمل،البريطانية

أكثرتنتجحيثشخص000003منأكثربهايعمل

السجائر.منتجاريةعلامة054من

شركةمنكلبريطانيا،فىباتصناعاتتمتلككما

ومحلات-الورقلإنتاجشركةوهي-ويجنزتيب

شركتانوهماوالإيدنبارستارإيجلوشركة،الأرجوس

المالية.للخدمات

اقيريةالثركطتأصمال!الخدمدلآالصئاعكات

بضائعوليستتنئأعمالآالتيوالمنظماتوالحكومية

وتتكون.الربحورائهامنتبتغيزراعيةمنتجاتأومصنعة

الماديةغيرالأشمياءهذهمثلمنأساساالخدميةالصماعات

والعنايةالمالىالنصحوإسداءالأفلامكتحميض

تشملالخدميةوالصناعات.بالتجزئةوالبيعبالمستشفيات

النقلوخدماتالترويحووسائلكالتسليةواسعةبنودا

الصحيةوالعنايةوالتعليمالتجاريةالأعمالوخدماتالعام

المنزلية.والخدمات

ومنذمنتصفالقرنالعشرينأدتالصناعاتالخدمية

منعددوفي.صناعيةدوللعدةالاقتصادفيكبيرادورا

كبرىمساهمةالخدميةالصناعاتتقدمالدولهذه

والخدماتالبضائعقيمةأيللبلاد،القوميالنابخلإجمالى

ونظرا.النصف!منأكثرالإسهامهذايصلوقد.المنتجة

منأكثرالناسعلىتعتمدالخدميةالصناعاتلأن

البشريالعنصريعدلذا،الإنتاجفيالالاتعلىاعتمادها

منالكثيرأننجدولذلك.القطاعهذافيالأه!يةغايةفي

تنميةتحاول-العاليةالبطالةنسبذات-الفقيرةالبلدان

منلكلوظائفعدةالسياحةوتهيئ.السياحيةالصناعات

ورائهامنالبلادتكمسبكما،المتعلمينوأنصافالمتعلمين

أجنبية.عملة

أعمالمثلصناعاتمنبهايتعلقوماوالسياحة

الصناعاتأكثرهىبموالتسويقوالمطاعمالفنادق

والخدماتوالتأمينالصرافةكذأك.اليومنمواالخدمية

والمحاسبةالحاسوبفىالمتخصصونيقدمهااضياالمهنية

.نونوالقا

الصناعاتنموأنالاقتصاديينمنالكثيرويعتقد

القومي،الاقتصاديالتطورمنمتقدمةمرحلةيمثلالخدمية

فقطوا!يعنطاقع!الخدميةالصناعاتتطورالدولةوأن

.ال!نتاجفيوالصناعيةالزراعيةصناعاتهاتبدأأنبعد



والصلبالحديدصناعة

سمتخدالتىوالخدماتالمشجاتبمعظمتمدناالصناعاتأنواعمنكثير

نأيمكنولكن،الحياةنوعيةتثريأنهاكما.الأخرىالحاجاتم!والعديد

الصناعة

وأمتشابه!منتجاتتنتجأعمالمجموعةالصئاعكلأ

النقلصناعةشركاتتنتجفمثلا،.متشابهةخدماتتقدم

.الكبيرةوالعرباتكالسياراتمنتجاتبالمحركات

معوتتعاملالسلفياتتقدمالمصرفيةالصناعةوشركات

.الأخرىالماليةالخدماتوتوفر،الاستثمارات

الدعايةصناعاتتشمل،الصناعاتآلافهنالك

وال!ذاعةوالتعديناللحوموتجهيزوالزراعةوالبناءوايلإعلان

والمرررؤ.المسموعة

مفيد.إنتاجإلىالخامالموادصناعاتمنكثيرتحول

حديدإلىالحديدخامالصلبصناعةتحولفمثلا،

والنقلالبحريالنقلكصناعة،الصناعاتوبعض،صلب

صناعاتوتقدملاخر.مكانمنالبضائعتنقلالبري

الصحيةوالرعايةالكهربائيةكالطاقةخدماتأخرى

الهاتفية.والاتصالات

التجاريةالأعمالكلإلىأيضئاتشيرالصناعةوكلمة

ملابسنابكلتقريباالصناعةتمدناالمفهوموبهذا.مجتمعة

وتسهم.الأساسيةالحاجاتمنذلكوغيرومأواناوطعامنا

بتقديمبموسعادةصحةأكثرحياتناجعلفيأيضئاالصناعة

أخرىوأشياءوالأدويةللعملالموفرةوالأجهزةالترويح

.كثيرة

بعضلهاأنإلا،الحياةتثريالصناعةأنمنوبالرغم

مماوالمياهالهواءتلوثفالمصانع؟الضارةالجانبيةالاثار

انتمالناالمواصلاتازدحامويعطلللخطر.صحتنايعرض

145الصناعة

(مصئللورق)لتصنيعا

الطبيةوالرعايةوالمساكنالطعامتونرنالصناعة.اليوميةالحياةفىمها

.ضارةجانبيةآثارلهايكون

يكونالذيالضجيجالالاتوتحدثاخر.إلىمكانمن

النموأنكما.السمعيتلفقدوالذيمقبولغيرغالبا

نفطمنالعالملدىماكليستخدمقدللصناعاتالسريع

طبيعي.وغاز

وكيف،للإنتاجالصناعةماتحتاجهالمقالةهذهتناق!ش

التيوالتحدياتوالمشاكلالعالمحولالصناعةتختلف

تصنفكيفتصفكما.الحديثةالصناعةتواجهها

الثورة:انظر،الصناعةتطورعنالمزيدولمعرفة.الصناعات

صناعاتعنالمعلوماتمنولمزيد.الاختراع،الصناعية

الصلةذاتالمقالاتقائمةفيالواردةالعناوينانظر،معينة

المقالة.هذهبنهاية

للإنتاجالصناعةئحتاجماذا

منتجمصطحالصناعةيدرسونالذينالخبراءيستخدم

منلفةالمنتجيكونوقد.صناعةتنتجهاخدمةأومادةلكل

منتجاتنتجولكى.قانونيةاستشارةأوثلاجةأو،قماشق

.الخاموالموادكالالاتالإنتاخمدخلاتالمنشأةتستخدم

ونوعيةكميةعلىالإنتاجمدخلونوعيةكميةوتعتمد

هذهالمنتجبهايستخدمالتيالفعاليةومدىالإنتاجمخرجات

الإنتاجية.بالمواردأيضاالإنتاجمدخلاتوتسمى.المدخلات

هي:أساسيةإنتاجمدخلاتلخمسالصناعةوتحتاج

إدارة4-عاملةيد3-مالرأس2-طبيعيةمواردأ-

ثلاتةالإنتاجمدخلاتأنالخبراءبعضويعتبر.تقنية5-
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-؟------!--د*2كابري-عكا!32-ءببرالطسعيةردا-ر-هـ

لإنتاج.الإنتاجمدخلات.+-كاض"+!غ+!

تحتاجوالخدماتالسلع/ء7صى--

-?كاءيمو%!+ىء--خ!!!س

وراسطبيعيةلمواردالصحاعة"--ش-صءععءصقي!!!ص!-

-"!--ع،يرء!لاكاع-كاصء!بم!--؟+تر!

وتقنية.وعمالةوإدارةمال

الأسا!ميةالاحتياجاتوهذه

وأالإنتاخ!بمدحلاتدس

سعر--يم!+

والسلع.الإنتاحيةالمواردوالخدماتالمنتجات،-!-يم

؟-؟-
تعسمىالمنتحةوالحدمات

الإنتاخ!.ممخرجات"!!5---بر!ح

ء5ح!!س؟

كحضح!!ع؟-!

ا!لبجددة.ا!لواردتسمىوالغاباتالأسماككاالاخرىوالتقنيةالعاملةالقوىض!نالإدارةيدخلونلانهمفقط

الاسماكإمداداتألحمتمرارمنالتأكدللناسو.المالراسضمن

المائيةالمسطحاتإلىالاسماكبعضبإعادةوالاشجار،المعادنوخاماتالغاباتتشمل.الطبيعيةالموارد

.الغاباتزراعةوبإعادةالفوية(.)الحياةالبريةوالحيوانات،والمياهوالشمسوالتربة

المالا-:بالصناعةيتعلقفيمامعنيانله.لالراسوالتعدينالاسماكوصيدللزرأعةحيويهالمواردولعتبر

ودفعالإمداداتوشراءالعمالأضأجيرالمنشأةتحتاجهالذيالخدماتصناعةوحتى.ألاخرىالصناعاتوبعض

كالمبانى،الرأسماليةال!لع2-أسفواتير(0)االمستحقاتلصناعةكالأخشابللمواردتحتاجوالتأمينكالمصارف

خدماتتؤديالتى،الاخرىأصسلعواوالادواتوالاأجهات.للاتصالاتوالمعادنوالطاقةالورق

أحدالفرنيعتبرالخبزففى.معينةزمنيةفترةخلالإنتاجيةمت!وتسمى،محدودةالطبيعيةالمواردبعضوكمية

يكونانلاوالخميرةالدقيقولكن،الرأسماليةأصسلعاعلىالارضتحتويفمثلا،.المتجددةغيرالمواردهذه

كبيرةراسماليةلنفقاتإلصناعاتلعضوتحتاج.كذلك.والنفطالطيعىوالغازالفحمامنمحدودةكميات

يطلقالصناعاتهذهومثل.الاخرىالنفقاتمعبالمقارنةالمواردولعضما.يوماالمواردهذهمثلتنضبوسوف
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147الصناعه

الطاقةتشمل،المكثفةالرأسماليةالصناعاتعليها

الكيميائية.الصناعاتمنوكثيراالكهربائية

السلعمنالمزيدإلىالصناعةتحتاجالإنتاجولزيادة

إلىيحتاجالرأسماليةالسلعإنتاجأنإلا.الرأسمالية

فكللهذاقطر.كلفىمحدودةوهيمواردأومدخلات

لإنتاجموارداستخدامعليهاصناعتهالتطويرتتطادولة

السلععنالامشغناءعليهاويجبالرأسماليةالسلع

هنامنإنتاجها.المواردلتللثيمكنكانالتىالاستهلاكية

يسمىالرأسماليةالسلعلإنتاجالموارداستخدامفإن

.الاستثمار:أنظربالاستثمار

.والخدماتالسلعلإنتاجالإنسانبهيقومما.العمل

الصناعاتبعضانإلا.للعملتحتاجالصناعاتوكل

العمل،منتحتاجهماعلىللحصولأكبرلأموالتحتاج

.والالياتالمواردعلىللحصولالمالمنتحتاجهبمامقارنة

المحاسبة،العمليشملالكثيفةالصناعاتهذهمثلوفي

الخدمية.الصناعاتمنوغيرهاوالمحاماة

منعددعلىللصناعةالمتاحةالعملكميةوتعتمد

ونسبةالسكانحجمالعواملهذهوتشمل.العوامل

التيالساعاتوعددالعملعنالباحثينأوالعاملينالسكان

فرد.كليعملها

يختلفونفالناسأيضا،النوعيةفيالعمليختلفكما

فهمولذا.المكتسبةوالمهاراتالموروثةمقدراتهمفى

قدروبأيينتجوا،أنمايمكنوحجمنوعيةفييختلفون

فالتعليم.بأعمالهميقومواأنيستطيعونالمهارةمن

التعليمولكن.العاملمهارةتحسينيمكنهماوالتدريب

بالحاضرللتضحيةيحتاجان،الرأسماليةللسلعوالتدريب

للمهاراتيشارولذلكمستقبلا.المتوقعةالمنافعلاكتساب

.البشريالمالبرأسالعاملةوالقوى

اتخاذمهمةبهيناطالعملمنخاصنوع.الإدارة

وكم؟ينتجماذاالإداريونويقرر.بالمنشأةالخاصةالقرارات

ومستوىالإعلانوحجم؟تخدمالأسواقوأي؟ينتج

رأسعلىالحصولكيفيةأيضايقررونكما.البيعأسعار

طريقعنأووالسنداتالأسهمطرحطريقعنسواءالمال

.المصارفمنالاقتراض

مزيجاختيار،الإدارةتتخذهاالتيالمهمةالقراراتومن

والعملالمالرأسمنكللحصص-الإنتطجمدخلات

للوصولوذلك.الإنتاجفيتستخدمهاالتيالخاموالمواد

العملتكاليفكانتفإذا.التكاليفمنأدنىحدإلى

يؤديبحيثآليةمعداتالشركةتستثمرفقدمثلا،مرتفعة

كانإذاأما.أقلبتكاليفنفسهالعملالعمالمنأقلعدد

بدلأالعمالعددزيادةالشركةتقررفقدرخيصئا،العمل

الذيالإنتاجمدخلاتومزيج.بالعملللقيامآلةشراءمن

الطرقبأفضلخدماتهاأوسلعهاإنتاجمنالشركةيمكن

الإنتاخ.لمدخلاتالأمثلبا!لزيجيسمى،الاقتصادية

اختيارعلىتكاليفها،تخفيضفيالشركةرغبةوتؤثر

تحتاجهاالتيالمدخلاتتوجدأنالنادرفمنأيضا.موقعها

النقلوتكاليفتخدمها.التيالسوقمنبالقربالشركة

الذيالموقعفإن،وعليه.والمسافةوالحجمالوزنعلىتعتمد

تنتجهاالتيالسلعةكانتإذاماعلىيعتمدالشركةتختاره

فيتستخدمهاالتيالموادوزنمنأثقلأموزئاأخف

تضيفالتي)الغازية(الخفيفةالمشروباتفصناعة.الإنتاج

التىللصناعةمثالأتعتبرمنتجها،لصناعةأخرىلموادالماء

المشروباتصناعةفإنلذلك.للوزنمكتسبةمنتجاتتنتج

صناعتاأمالإنتاجها.المستهلكينمنبالقربتتوطنالخفيفة

المفقدةللمنتجاتمثالفهماالأخشابوكتلالورق

بالقربتتوطن،الصناعاتهذهمثلأغلبنجدولذا.للوزن

تستخدمها.التيالخامالموادمن

الإنتاجوفنونوالموادبالالياتالمجتمعمعرفة.المنية

باستخدامالتقنيالتقدمتشجيعللمجتمعويمكن.وأدواته

نأإلا.والبحثكالتعليملنشاطاتالمواردمنالمزيد

يحتاج،لمالرأسكزيادةالتقنيةمنالمزيداكتساب

فيمنافععلىالحصولأجلمنبالحاضر،للتضحية

للصناعة،الجانبهذاعنالتفاصيلمنوللمزيد.المستقبل

التقنية.انظر:

العالمحولالصناعةئختلفكيف

فيالصناعةتختلف.الناميةوالدولالمتقدمةالدول

الدولوتشملكبيرا.اختلافاوالناميةالمتقدمةالدول

.اليابانوكذلكأمريكاوشماليأوروبادولأغلبالمتقدمة

وأمريكاوآسياإفر!ياأقطارأغلبالناميةالدولوتشمل

وخدماتسلعاالمتقدمةالدولفيالصناعةوتنتج.اللاتينية

النامية.الدولفطتنتجهمماأكثرلكلوفرد

فيلنقصالناميةالدولفيالإنتاجانخفاضيعزى

وللتقنيةالأخرىالرأسماليةالسلعمنوغيرهاالالياتكمية

والمأوىالطعاممنكثيرافيهاالعمالوينتج.تقدماالأقل

ولذلكبدائيةإنتاجوفنونبأدواتالأخرىوالاحتياجات

فإنالصناعيةالدولعكسوعلى.عاملكلإنتاجيقل

ذلكفىبماالكافيالبشريالمالرأسينقصهاالناميةالدول

تحتاجهمالذينالمهرةوالعمالوالإداريونالمهندسون

تنمو.لكيالصناعة

الصناعةتوسعتمنعالتيالمعوقاتمنالعديدوهنالك

تمنعالسكانأعدادفىالسريعةفالزيادة.الناميةالدولفي

المواردمنالمزيداستخداملضرورةوذلكالمالرأستراكم

أغلبوينفق.الاستهلاكيةالسلعمنوغيرهالطعاملإنتاج



الصناعةا8!ا

المحم(صالسطحى)التسقبالتعدين

وليسالبقاء،أجلمناكتسابهمايستطيعونكلالناس

الذينمنوالكثيرونيستثمروها.لكيمدخراتلديهم

الذهبفيمدخراتهميستثمرونالتوفيريستطعون

منبدلأالثروةأنوأعمنذلكوغير،والأراضىوالمجوهرات

المدارسفىالمقصويعوت.الرأسماليةالسلعفياستث!ارها

.البشريالمالرأسإنتاجوالمدرسين

فيأيضاالمتقدمةالدولعنالناميةالدولتختلف

الدولفيالصناعةإنتاجمنكبيرةفنسبةبمالإنتاجنوعية

الالمماسية،الحاجاتمنوغيرهالطعاملإنتاجيذهب،النامية

الإنتاجمنكبيرةنسبةتذهب،المتقدمةالدولفىبينما

بمختلفوالبذخيةالترفيهيةالمنتجاتلإنتاجالصناعي

تنتجالفقيرةالدولمنفالكثير،ذلكإلىأضفأنواعها.

العالم.بقيةمعتتبادلهاالتيالخامالموادمناثنتينأوواحدة

البلدانظر:.الخامموادهاأسعارانخفضتماإذاوتعاني

النامي.

الصناعةتختلف.الاقتصاديةالنظماختلاف

تعملالدولمختلفففي.الاقتصاديةالأنظمةباختلاف

هذهوتعتمد.مختلفاقتصادينظامظلتحتالصناعة

تتكونالتىالأعماليمتلكمنعلىأساساالاختلافات

القطاعفيهايمتلكالتيالدولففيالقطر.صناعةمنها

الاقتصاديالنظاميسمىالصناعاتأغلبالخاص

النظامهىوالرأسمالية.الخاصالمشروعأوبالرأسمالية

.المتحدةوالولاياتواليابانكندافيالسائدالاقتصادي

يعرفالصناعاتأغلبالدولةفيهاتمتلكالتيالدولوفي

الصينفيالنظامهداويوجد.بالشيوعيةالاقتصاديالنظام

لشيوعية.ا،سماليةلرأانظر:ا.وكوبا

أشكالمنشكلعلىالدولأغلبحالياوتعتمد

الدولتمتلكالختلط،الاقتصادوفي.انحتلطالاقتماد

والسككوالصلبالحديدكصناعةالرئيسيةالصناعات

تمتلكقدالأخرىالصناعاتمنالكثيرولكن.الحديدية

خاصة.ملكية

والتحدياتالمشاكل

.كثيرةوتحدياتمشاكلالحديثةالصناعةتواجه

الطاقةإمدادات2-البيئةتلوثأ-أهمهاويشمل

الحكومية.النظم4-البطالة3-

الصناعية.العملياتمنللكثيرجانبيأثر.البيئةتلوث

وتلقيالهواء،فيالملوثاتمنوغيرهالدخانالمصانعتنفث

بالبيئة،يضروالتلوثوالأنهار.البحيراتفيبالخلفات

للخطر.الحيةالكائناتصحةويعرض

تنقيةنظامتركيبللصناعاتيمكن،التلوثولمكافحة

طرقتطويرأيضاويمكنها.الخلفاتمنالضارةالموادلإبعاد

منتجاتلإنتاجطرقإيجاديمكنهاكما.التلوثتقللإنتاج

تحويليمكنفمثلا.الصناعيةالخلفاتموادمنمفيدة

إعادةيمكنكما.طاقةأوأسمدةإلىالمجاريمحتويات

الأوراف.ومنتجاتوالزجاجالألومنيومعلباستخدام

الصناعاتمنتطلبقوابنالحكوماتأصدرتولقد

فيتتسببالتيالنشاطاتمنكثيرتحفيضأوإيقاف

.التلوث

إنتاجمثلمثلهامواردتستخدمالتلوثمكافحةولكن

والعملياتالتلوثعلىالسيطرةفأجهزة،والخدماتالسيع

وتقنيةوعمالمالرأستتطلبالتلوثتقللالتي

الأسعارارتفاعإلىيؤديقدمما،أخرىإنتاجومدخلات

انظر:.الصناعةأرباحانخفاضأوللمستهلكينبالنسبة

البيئى.التلوث

منهائلةكمياتالصناعةتتطلب.الطاقةإمدادات

الصناعية.للعملياتالحرارةولتوصيلالالاتلإدارةالطاقة

توطينفىرئيسيادوراتوافرهاومدىالطاقةتكاليفوتلعب

أيضاوتنئالصناعة.العملقراراتمنذلكوغيرالصناعة

التيالراحةوسائلمنذلكوغيرالتدفئةوأنظمةالسيارات

مواردمنحالياتنتجالطاقةوأغلبلتشغيلها.للطاقةتحتاج

نموسرعةوتهدد.والنفطالطبيعيوالغازكالفحمطبيعية

الطبيعيوالغازالنفطمنالعالمإمداداتبنضوبالصناعة

السعر.والمعقولةالاستخراجالسهلة

يرى،للاستبدالقابلةغيرالطبيعيةالمواردهذهولأن

الطاقةأسعارتراقبأنالحكومةعلىينبغيأنهالناسبعض

الوقودمنوالصناعةالأفراديستخدمهاالتىالكميةوتحدد

التدخلبتقليلينادونالاقتصاديينأغلبولكنوالكهرباء.

نتجقدالطاقةفىالسابقالعجزبأنويحتجون،الحكومى

الطاقةأسعارتخفيضإلىأدتالتيالحكومةسياساتعن



بأنهويعتقدون.مصطعةبصورةالطبيعيوالغازالنفطمن

لحفزت،ترتفعأنالطاقةلأسعارالحكومةسمحتلو

نأكماإنتاجهملزيادةالطاقةمنتجيالمرتفعةالأسعار

للطاقة.بديلةمصادرتطويرإلىسيؤديالأسعارارتفاع

الطاقة.مخزونانظر:

وظيفةلالمنالدخلفقدانفىالبطالةتتسبب.البطالة

الإنتاجوفقدان،للصناعةبالنسبةالأسواقوانخفاضله،

منالعاليالمستوىويحدثككل.للمجتيمبالنسبة

العديدتخفضحيثبمالاقتصاديالانحسارخلالالبطالة

فالذينعمالها.بعضوتفصلإنتاجها،الصناعاتمن

السلععلىكانوامماأقلينفقونوظائفهميفقدون

زيادةإلىيؤديبدورهوالذي،الطلب!للمما،والخدمات

أذواقتغيرتإذاأيضاالبطالةوتحدث.العاطلين

إلىيؤديمماجديدةمنتجاتتطويرتمأوالممستهلكين،

الحكومةتلجأالبطالةولمكافحة.الصناعاتبعضانحسار

وأ،الضرائبوتخفيضإنفاقهابزيادةوظائفلاستحداث

النقود.طرحبزيادة

لمإذاتحدثقدالبطالةفإنالوظائفأتيحتلووحتى

العماللدىالوظائفلتلكالمطلوبةالمهاراتتتوافر

لايستطيعونالعمالمنفالعديد.العملعنالباحثين

العمالتجدلاالأعمالمنوالعديدوظائفعلىالحصول

بعضأنشأتالبطالةمنالنوعهذاولمكافحة.المهرة

البطالة.انظر:.العماللتدريببرامجالحكومات

المنظمةالصناعةمصطلحيقتصر.الحكوميةالأنظمة

الحكوميةالإداراتفيهاتحددالتيالصناعاتعلىأحيانا

العمل.جوانبمنذلكغيرأوالخدمةونوعيةالأسعار

صناعاتالحكومةتنظمالرأسماليةالدولفيوحتى

الأخرىالمنظمةالصناعاتومنوالتلفاز.كالمذياع

وكثير.والهاتفوالغازكالكهرباءالعامةالمرافقشركات

معينة.منطقةفيخدماتهاتحتكرأنيمكنالعامةالمرافقمن

تنظملكنهاالاحتكار،منالنوعبهذاوتسفالحكومة

نشاطاتها.وكذلكتفرضهاالتيالأسعار

جميععلىتنطبقعامةأنظمةهنالكماتكونوعادة

السلامةمعاييرفرضالأنظمةهذهوتشمل.الصناعات

بشروطالخاصةوالقوابن،العملمكانفيوالصحة

وفعاليةوسلامةالطعامفنقاءالأجور.ومستوياتالتوظيف

أغلبفيمشددةبطريقةعليهاالعسيطرةيتم،الأدوية

السلامة،لأنظمةالاستهلاكيةالسلعوتخضعالأقطار.

تمنعالتيبالقوانينأحيانامقيدللشركاتالعمليوالسلوك

العادلة.غيرالتجاريةوالممارساتالاحتكارات

بهاالمنوطفالإداراتلذا،مكلفةالحكوميةوالأنظمة

مفتشونلديهايكونأنيجبالحكوميةالأنظمةتنفيذ

تونس.فيالمصنعهذا.الناميةالدولفيالنسيجصناعة

الوكالاتهذهونفقات.القوانينلتطبيقآخرونوموظفون

تضيفالصناعاتأنكما.الضرائبزيادةفىتسهم

فتحولأسعارهاإلىالحكوميةبالأنظمةالتزامهاتكاليف

.المشتريإلىالتكاليفتلك

البيئةتلوثمنالمستهلكينالحكوميةالأنظمةتحمى

غيرالتجاريةوالممارساتوالدعايةالسليمةغيروالسلع

فانعدامأيضا،المستهلكينتضرقدالأنظمةولكن.الأمينة

يتسببقدالمثالسبيلعلىالمنظمةالصناعاتفيالمنافسة

وفي.الإنتاجتحسينوإهمال،الشركاتفعاليةعدمفي

ليسمراتعدةيدفعونالمجتمعأفرادفإنالحالاتهذه

أيضاولكن،عاليةوضرائبمرتفعةأسعارشكلفيفقط

التنظيمانظر:.النوعيةرديئةوخدماتمنتجاتشكلفي

الحكومي.

الصناعاتتصنفكيف

طور،الصناعةعنالوفيرةالمعلوماتلتنطممحاولةفي

فكل،متعددةتصنيفنظمالخبراءمنوغيرهمالاقتصاديون

الأنظمةمنما.بصورةالمتشابهةالصناعاتيجمعنظام

التصنيفنجدالاقتصادأبحاثفىالاستخدامالشائعة

.المتحدةالأمتستخدمهالذي،الدوليالمعياريالصناعي

معينة.لأغراضملاءمةأكثرأخرىأنظمةهناكولكن

يجمع.الدوليالمعياريالصناعيالتصنيف

الإنتاجوفنونالخامالموادتشابهأساسعلىالصناعات

إلىالصناعاتتقسمالتصنيفهذاعلىوبناء.المستخدمة

وهي:رقمايمثلىمنهاواحدكلرئيسيةأقسامعشرة

التعدين2-والاسماكوالغاباتوالصيدالزراعةا-

البناء5-والمياهوالغازالكهرباء4-التصنيع3-والتنجيم

والفنادقوالمطاعموالتجزئةالجملةتجارة6-والتشييد

والتأمينالتمويل8-والاتصالاتوالتخزينالمواصلات7-
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الاجتماعيةالخدمات9-العملوخدماتوالممتلكات

.أخرىأقسامأ-.والشخصية

مجموعة33إلىمقسمةالعشرةالتصنيفاتوهذه

وهذه.رقمينمنمكونبرمزمنهاواحدةلكليرمز،فرعية

يرمزمتخصصةصناعاتإلىمقسمةالفرعيةالمجموعات

فيفمثلا.أرقامثلاثةمنم!صنيرمزمنهاواحدةلكل

أ!هميدواالزراعةيغطي11فالرمز،أرقماالرئيسيةالمجموعة

ا!افي.وال!!اجالزراعةيغطي111والرمز

التصنيفاتنظماوتعد.الأخرىالتصنيفاتنظم

الدوليالمعياريالصناعيالتصنيفمنفائدةأكثرالأخرى

فعاليةأوالأسعارفيالمنافسةولدراسة.الأغراضمنللعديد

أساسعلىالمنتجاتالاقتصاديونيقسمقدالدعايةتأثير

الزجاجية،والأوانيالمعدنيةالعلبفمثلا،.البدائلأقرب

فيتصنفانولكنهما.المماثلةالأغراضمنالعديدتخدم

بمالدوليالمعياريالصناعيالتصنيفحمسبمختلفةأقسام

محتلفة.وعملياتخامموادمنينتجانلأنهما

أسدراساتابعض!يالصناعاتالاقتصاديونيقسم

:قطعاتالأدرفا.العملفىالزمنيعمرهامدىأساسعلى

أ!عامابينما،معمرةأنهاأساسعلىتصنفالمنزليةالأثاث

فأثناء.معمرينغيرأنهماأساسعلىيصنفانوالملابس

تنتجالتيالصناعاتتعانيالاقتصاديالانحسارفترات

فمن.المعمرةغيرالسلعتنتجالتيمنأكثرالمعمرةالسلع

لاولكنهمجديد،أثاثشراءالناسيؤجلأنالممكن

البالية.ملابسهماستبدالأوالطعامشراءتأجيليستطعون

الصناعاتأساسعلىالصناعاتتقسيمأيضاويمكن

التيوتلكللأفراد،لبيعهاالاستهلاكيةتنئالسلعالتي

فالعسلع.للمنشآتتباعالتيالراسماليةالسلعتنتج

الأطفالولعبالمنزليةوالموادالملابستشملالاستهلاكية

السلعأما.الشخصيللا!شخدامالمعدةأصسلعام!وغيرها

السلعأوالإنتاجيةالسلعأيضاوتسمى-اشأسمالية

،والجراراتوالآلياتالحفرأدواتفتشمل-الاسثثمارية

.الإنتاجفيتستخدمالتيالمعداتأنواعمنذلكوغير

أساسعلىالصناعاتلتصنيفأخرىطريقةوتعتمد

والتعدين،والغاباتالأسماكوصيدفالزراعةبمالإنتاجمرحلة

الطيعية،المواردفيهاتستخدمالتىالأولىالإنتاجلمرحلةتتبع

تسمىالصناعاتفهذه.الخامالموادفيهاتستخرجأو

وأما،الاستخراجيةالصناعاتأوالأوليةبالمناعات

الصناعاتمنوغيرها،والنسيجأمميميائيةاأصناعاتا

فيهاتحولالتيالإنتاجمنالثانيةللمرحلةاضابعةا،أضحويليةا

وأالثانويةالصناعاتفتسمىنهائيةسلعاإالحاما!واد

السلمنبهاتنتقلالثالثةوالمرحلة.التحويليةالصناعات

بائعىتشملالصناعاتهذهومثل.المستهلكينإلىالمنتجين

وتسمى،النقلوشركاتوالصيدلياتالسيارات

التوزيعية.الصناعاتأوالثالثيةبالصناعات

متل.البلاستيكصناعة

أكياسيتحالمصنعهدا

الرياضفيالبلاستيك

العربيةبالمملكة

السعودية.
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الصناعيالتنظيم

الاقتصادعلمحقولأحدالصناعيالتنطم

الصناعاتتنطمكيفيةفىيبحثالذي،المتخصصة

ويركزعملها.علىتنلإمهاتأثيروكيفيةعملهاوكيفية

ثلاثةعلىالصناعىالتنظيميدرسونالذينالاقتصاديون

منوكلالأداء.3-السلوك2-البنية-ا:رئيسيةأوجه

.عديدةبطرقالأخرىعلىيؤثرالثلاثةالأوجههذه

المنتجونبهايتلاءمالتىالطريقةبهايقصد.البنية

وتشمل.صناعةأصحاببوصفهمبعضهممعالأفراد

وأحجامها،للصناعةالمكونةالمنشآتكعددعدةعوامل

المعنية.الصناعةفىجديدةمنشآتدخولوصعوبة

مايسميهالصناعةببنيةالمتعلقةالمهمةالخصائصومن

القلةتنتجهلماالإجماليةالنسبةأي-بالتركيزالاقتصاديون

وأغلبالألومنيومإنتاجفمثلا،الصناعةمنشآتمن

منقليلعددينتجها،المتحدةالولاياتفىالسيارات

عليهايسيطرالتركيزالعاليةوالصناعة.الكبيرةالمنشات

حالةوفى.القلةاحتكارتسمىالشركاتمنقليلعدد

منالمعروضكلعلىتسيطرواحدةشركةفإنالاحتكار

بديل.لهاليسمعينةخدمةأوسلعة

مدىعلىجزئياماصناعةفيالتركيزدرجةوتعتمد

.الإنتاجحجمبزيادةالإنتاجوحدةتكاليفانخفاض

أنتجتهىإنهي،كماتكاليفهاتستمرالمنشاتفبعض

ممتلكاتهااستهلاكنسبةأوفإيجار.وحدة0001أو001

الاتهاوتتأثروالتبريد.التدفئةتكاليفوكذلكترتفعلاقد

عشرالبالثدرهاالإنتاجفيالزيادةنسبةمنأقلبنسبة

الإنتاجكميةتغييرمعقليلاتتغيرالتيفالتكاليف.مرات

يمكنالصناعاتمنكثيروفي.الثابتةالتكاليفتسمى

تنتجهالذي،المنتجمننفسهالقدرإنتاجكبرىلمنشأة

تكاليفهالأنأقل،بتكاليفالصغيرةالمنشاتمنالعديد

المنشاتفيمثيلتهامنأقلتنتجهاوحدةلكلالثابتة

الصغارالمنتجينإجبارإلىتؤديالخاصيةوهذه.الصغيرة

الصناعة.هذهمنالخروجعلى

المتينةالقائمةالصناعاتفإن،الصناعاتبعضوفى

نأتحاولالتي،الجديدةالصناعاتعلىميزاتلهاالتأسيس

تحتاجالصناعاتأنواعمنالعديدفمثلا.السوقتدخل

منتجعللدرجةالثمنغاليةومعداتلمصائثبيرة

النوعهذامثلفيتدخلأنالمصائالجديدةعلىالصعب

قدالتأسيسوالمتينةالقائمةالمصانعأنكما.الإنتاجمن

قدواحدةمنشأةأنأو،الخامالموادإمداداتعلىتسيطر

التيالعقباتهذهفمثل.الإنتاجعملياتحقوقتمتلك

تسمىالصناعةفيجديدةمنشآتدخولدونتحول

الم!ناعة.فيالدخولمعوقات

مراحلمنمرحلةمنبأكثرمنشأةتقوموعندما

بالتكاملالصناعيةالبنيةمنالنوعهذايسمى،الإنتاج

اقتصاديا،المتكاملةالصلبالحديدإنتاجفمنشأة.الرأسي

التيوالحديدالفحممناجممنالخامالموادتنتجأنيمكن

مصانعها.فيالصلبالحديدمنهاوتصنعتمتلكها،

.النفقاتمنوغيرهالنقلتكاليفيقللالرأسيوالتكامل

الحديدخاممنلايصئالصلبقدالصلبمصنعفمثلا،

ممايبرد،أنقبلالحديدألواحصنعمنيتمكنقدبلفقط،

.المعدنتسخينإعادةتكاليفيوفر

لاالتيوالخدماتالسلعمنعدداتنتجالتيوالمنشأة

متعددةمنشأةتسمىكبيرحدإلىببعضهاترتبط

الطائراتتصنعقدالأغراضالمتعددةفالشركة.الأغراص

وأنواغا،المكتبيةوالأدواتالفضيةوالأوانيالمروحية

يمنحالمنتجاتوتنوع.الأخرىالمنتجاتمنمختلفة

سلعةتنتجكانتلومماأكبرماليةضماناتالشركة

صناعاتفيتعملالأغراضالمتعددةالشركةولأن.واحدة

عنالناتجةخسائرهاتعوضأنتستطجعفإنها،مختلفة

المزدهرةصناعاتهافيبمكاسبهاصناعاتها،إحدىانحسار

.لأخرىا

علىبناءالشركاتتصرفكيفيةبه!صد.السلوك

الاقتصادية.للظروفواستجابتهاببعضهاعلاقاتها

لأسعارالشركاتتحديدكيفيةمنهاعواملعلىويشتمل

زيادةأساليبمنوغيرها،الدعايةوكيفيةمنتجاتها،

.جديدةمنتجاتتطويرعلىتنفقوكم،المبيعات

الصناعية.بالبنيةوثيقةعلاقةالصناعيوللسلوك

،الشركاتمنالعديدمنتتكونالصناعةأنلوفمثلا،

منهاواحدةفكلجدا.عاليةبينهافيماالمنافسةفستكون

.بالأخرياتأرخصمقارنةأوأفضلمنتجتقديمستحاول

الدعايةعلىأكثرأموالأالمتنافسةالشركاتتنفقوقد

زيادةولعمائلمنذلكوغيرالزبائنوخدماتوالتعبئة

الشركاتعددقلكلماالاخرالجانبومن.المبيعات

لتحديدبينهافيماالتعاونمنتمكنتللصناعةالمكونة

الشركاتمنالقليلالعددفإن،القلةاحتكاروفىالأسعار.

فيمااتفقتسواءالسعرعلىالتأثيريمكنها،الحجمالكبيرة

ذلك.علىتتفقلمأوبينها

فبعد.المنشأةسلوكعلىأيضاالدخولمعوقاتوتؤثر

تمكنما،صناعةفيجديدةشركاتلدخولتشجيعها

أعلى،أسعارفرضمنالقائمةالشركاتالدخولمعوقات

الإنتاجية.فعاليتهاوتقلل

سلوكها.علىأيضاتؤثرالشركةمنتجاتتنوعودرجة

المتنوعةالشركاتأنيعتقدونفبعفالاقتصاديين

عادلة،غيربصورةالمتخصصةالشركاتتنافسالأغراض
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فىخسائرهالتعولضمامنتجفىأرباحهاتستخدملأنها

مثليرونآحريناقتصاديينأنإلامنتجاتها.مناخرمنتج

.الدخولمعوقاتحدةحالةفيفقطممكناالسلوكهذا

فيالمنافسةمنالجديدةالشركاتتمنعالدخولفمعوقات

أسعارها.تخفيضعلىيساعدمماالمربحةالسلعإنتاج

الصناعة.وسلوكبنيةنتائجإلىالأداءيشيرالأداء.

وأداء.الشركة)كفاية(وفعاليةربحيةمدىيقيسفهو

للدوأسة.الاقتصاديالأداءيحددالشركاتجميع

تلبيتهمدىعلىللدولةالاقتصاديالأداءويعتمد

الساوإنتاجالتوظيفشاملأ،السكانلاحتياجات

الدخل.وتوزيع

ا!مالةهماالصناعةأدأءلقياسالرئيسيانوالمعياران

المقدرةهىالفنيةوالفعالية.التخصيصيةوالفعاليةالفنية

الفعاليةأماأوغيرها.للمواردهدربدونسلعةإنتاجعلى

المستوىالصناعةبهاتنتجالتيالدرجةفهيالتخصيصية

نأالاقتصاديونويقدر.الإنتاجمنالمستهلكونيرغبهالذي

فىجداقليلةالتخصيصيةأجةالفعاعدمعنالناتجةالخسائر

الفعاليةعدمعنالاتجةالخسائربينما،الصناعاتأغلب

الفعاليةعدممنالنوعينوكلابكثير.أكبرتكونربماالفنية

تنظمهاأوتملكهاالتىالصناعاتفيأكبريكونانقد

بعضويعزى.الأخرىمإلصناعاتبالمقارنةالحكومة

وألسلعتقديمهاإلىالحكوميالإنتاجفيالفعاليةانعدام

قدالتيالأسعارمنأقلبأسعارالناسيحتاجهاخدمات

الخاصة.الصناعاتتفرضهاأنتستطيع

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الطبيعيةالمواردصناعات

العارالحامالصناعةحشبوتصسيعهالحليبإلتاج

الغابةممتحاتالزراعةالتعدي!

الممطالسمكصناعةالحيريالححر

والتجهيزيةالتحويليةالصناعات

الطماعةالمدبوغالجلدالأتاث

المطاطوالفولاديدلحدالإلكترونياتا

ب!رلملااءوالدالألومنيوما

لسميحاجاجلزاستيكلبلاا

لنشراالسيارةنيالمماتشييد

الورقالعداءاللحومتعليب

الخدماتصناعة

العامالمرفقالحدميةالصناعاتالاتصالات

المصرفالتسحيلصماعةالتأمين

المطعمالسينماصناعةوالتعليمالتربية

المويلالجاهـالغسيلالتلفاز

والمواصلاتالنقلالفمدقالحكومة

المناعةماتحتاجه

الطبيعيةالمواردالمالرأسالموظميرشؤونإدارة

العاملةالقوىالتق!ية

صلةذاتأخرىمقالات

الرلوالمافسةالاحتكار

السعرلاستهلاكا

الألشطهةالمتعددةالشركةالاقتصاد

الحسحياتالمتعددةالشركةالإلتاح

والطهل!العرصدالحملةالإنتاح

الصناعيةالعلاقاتالأوتوماتيةا

الخطيرةالمحلفاتالتأميم

الم!ئوالمحرحاتالمدحلاتتحليل

قواررنالاحتكار،مكافحةالتسويق

الحكوميةالملكيةالتجميعخط

الموضوعصرعنا

للإنتاجالصناعةتحتاجماذا-1

الإدارةدالطبيعيةالموارد-أ

التقميةهـ-ا!المارأس-!

ا!م!طا

العالمحولالصناعةتختلفكيف-2

الماميةأ!دولواالمتقدمةالدوا-أ

الاقتصاديةالمطماختلادص!

والتحدياتالم!ثاكل-3

البطالةجالبيئةتلوت

الحكوميةالأنظمة-دالطاقةإمدادات-!

الصناعاتتصنفكيف-4

الدوليالمعياريالصناعيالتصنيص-أ

الأحرىالتصنيفاتلطم-!!

الصناعيالتنظيم-5

الأداء-ح!البنية

السلوك-ب

أسئلة

المبادرةنظامديالصناعيينالمديريىلأعلبالرئيسىالهد!ما-أ

؟الحرة

بأرخصالإنتاجمننفسهالقدرإشاجكميرةمنشأةتستطجعلماذا2

؟متعددةصعيرةمنحتسأةتستطعهمما

القلة؟احتكاروما؟الاحتكارما-3

الصناعةتحتاحهاالتىالحمسةالأسامسيةاالإشاجمدحلاتما4

نتاخ؟لل!

الرأسمالية؟السلعصالاستهلاكيةالسلعتحتلصكيص-5

تودالتيالجديدةالممشآتعلىالقائمةالممشآتمميزاتما-6

؟السوقفىالدحول

الرأسمالية؟السلعع!الاستهلاكيةالسلعتختلم!كيص7

تودالتيالجديدةالمنشآتع!القائمةاهستمآتمميراتما8

؟السوق!يالدحول

فيالصناعةصالمتقدمةالدولفىالصماعةتحتلصكيص-9

الامية؟الدول
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بالصناعة؟يتعلقفيماالماللرأسالمعنيانما01

العمل؟الكثيفةالصماعةما11

بثكلتشملالصناعةمننوعالأدواتصئاعكة

تستعملالتيوق!إلالاتالدقيقةالوسائلصناعةأساسي

والقطعالوسائلهذهوتسمى.الحديديةالقطعلتصميم

كبيرةكمياتبإنتاجالأدواتصانعوويقوم.الورلقعدد

صناعةوتعتبر.القياسوأدواتالخاصةالأدواتمن

الصناعة.حقلفيالحرفأهممنالأدوات

الثابتةالأدواتهيالأدواتصناعةمنتجاتوأهم

عددلإنتاجاللولبة(القمالتشكيلوقوالبوالموجهات

تستخدمالتيتلكالثابتةبالأدواتيقصدولا.الورش

وقطعهاثقبهاأثناءصناعتهاالمرادالحديديةالقطعةلإمساك

القطعتمسكالتيالأدواتبالموجهاتوالمقصودوحفرها.

القوالبوتستخدم.القاطعةالأدواتوتوجهالحديدية

تصنيعها.المرادالحديديةالقطعةوثنيوثقبلتشكيل

قوالببينتتراوحمختلفةأحجامعلىالقوالبوتكون

الدقيقةالصغيرةوالوسائل،قماإلسياراتلتشكيلكبيرة

اللولبةلقمةانظر:.الساعاتتروسإنتاجفيالمستعملة

وتصنيعها.

الأدواتإنتاجعلىالأدواتصانعويقتصرولا

باستعمالأيضايقومونبحيثدورهميمتدوإنمافحعسب

يستعمل،المثالسبيلفعلى.أعمالهمفيمختلفةأدوات

تستعملالتىالتفريزومكائنالخارطالأدواتصانعو

التيالصقلوآلات،المستويةالمعدنيةالسطوحلقطع

لثقبتستعملالتىالثقبوآلاتالمعادنلصقلتستعمل

الأدواتمنعدداالأدواتصانعويستعملكما.المعادن

الصقلوآلاتاليدويالثقبالةتشملالتىاليدوية

.اليدوي

صانعىاسمأحياناالأدواتصانعيعلىويطلق

برنامجعلىيحصلواأنعليهمويجبوالقوالبالأدوات

علىالتدريبسشتملبحيثزمنيةفترةيستغرقتدريب

طلابالتدريببرامجوتمكن.وتطبيقيةنظريةدراسة

والموادعملهاوكيفيةالالاتمعرفةمنالأدواتصناعة

يتعلم:المثالسبيلفعلى.الأدواتصناعةفىالمستعملة

بالمنشاربدءاالختلفةالالاتوإدارةتركيبالطلاب

فيهايتحكمالتيالمعقدةبالالاتوإنتهاءالكهربائى

الالاترسمالأدواتصناعةطلابيتعلمكما.الحاسوب

استعمالطريقةأيضاويتعلمون،الهندسيةوالعلوم

يتلقىكما.الأخرىالدقيقةالقياسوأدواتالمصغرات

.المعادنخواصحولدروساالطلاب

.الأداةالورلق،عدد،والمصبوباتالصبأيضئا:انظر

الذي،الضخمالصناعةقسمفروعأحطاليئاءظعكة

،والقنواتوالجسوروالمنازل،الكبيرةالمبانيدمانشاءيهتم

،المياهوخزانات،الحديديةالسككوخطوطوالمرافئ

الصحي،الصرفومجاري،والكبيرة،العاديةوالطرق

بصناعةكلهاالبناءصناعاتوتعرف.والأنفاق

.الإنشاءات

البناءصناعاتأقسام

وخدمات،المبانيلإنشاءالتخطيطفروعوتشمل

الأخرىالفروعوتضم.والمقاولينوالمهندسينالمعماريين

وأ،الأساساتحفرأوالحفر،أعمالالبناءلصناعات

المعدنية،الألواحأو،الإنشائيةالحديدتركيباتأو،الأنفاق

تركيبأو،البلاطأو،الخرسانيالطوبأوالبناء،أو

وزخرفةوالتدهين،،والتسقيف،الخشبوأعمال،الزجاج

الكهربائية،التركيباتتشملالتيالميكانيكيةالأعمال

التهوية.ومعدات،والتدفئة،والسباكة

المقاولاتنظام

،مباشرة،المؤسساتأوالأفراد،أحديقومأنيمكن

الإنشائيةالمشاريعأو،المبانيلأحداللازمةبالترتيبات

ويتممواد.وشراء،عمالوتوظيفخطط،من،الأخرى

ويوافق.عاممقاولإلىالإنشائيالعملمعظمتسليم

إكمالعلى-خطيعرضأو،مناقصةبموجبالمقاول

المعماريين.أحدومواصفات،لخطططبقاالمقصود،الإنشاء

إنشاءعلىالمقاوليوافقأومقطوعا،مبلغاالسعريكونوقد

نسبةأوالأتعابإليهامضافاكانتتكلفةبأيالمبنى

جزءأوبكلالمقاوليقوموقدالبناء.تكاليفمنمحددة

المقاول-عادة-ويقومالعقد.بموجبالعملمنكبير

العمالةبتأمينيقومون(الباطنمن)مقاولينباستخدام

وأالحفرأعمالمثل،العملمنمعينةلأجزاءوالمواد

وأالأجر-أعمالهمنظير-المقاولونيتلقىكما.النجارة

-عادة-الرئيسيالمقاولويقومعليها.المتفقالمئويةالنسبة

بما،الفعليالإنشائيالعملعلىيشرف،مراقبباستخدام

المهندسوعلى.الباطنمنالمقاولينأعمالذلكفي

نأ-المعماريالمهندسيختارهالذيالشخصأو-المعماري

والموا!فات،للخططوفقاقامالإنشاءأنمنيتأكد

المرلممومة.

فيإنشائىمشروعأييكتملأن-عادة-ويجب

التجارية.الخططوتنفيذوضعيمكنحتىمحدد،تاريخ

فيالشروعقبلزمنيجدول-عادة-يوضعالسببولهذا

بدءتاريخ،الزمنيالجدولويوضح.الإنشائيالعمل

لانواعإكمالهوتاريخ،المطلوبسيرهومعدل،العمل

الباطن.مقاولوينجزهاأنيجبالتىالختلفةالأعمال
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الموسوعةفيعلةذاتمقالات

السباكةالهواءتكييصالتبريد

المسكنلتهويةاالتددئة

لمجارةاالجصنيالمماتشييد

الهمدسةالداحليةالزحردةللسارالتصميد

بإنتاجالقائمةالأعمالمجموعةالسمجيلصئاعة

الكاسيت،-التسجيلوفمرائطالأسطواناتوبيع

منالمئاتالصناعةهذهوتتولى.المدمجةوالاسطوانات

العالم.فيالشركات

التسجيلعمل

التسجيلاتمنمتنوعةمجموعاتإنتاجعامكليتم

والريفية،،الكلاسيكيةالموسيقىتشمل،الموسيقية

ويباعيسجلكما،والروكوالجاز،القربوموسيقى

التعليمية،الأسطواناتمثلالصوتيةالتسجيلاتمنالعديد

المسرحية.والقرأءاتالكوميديةوالختارات

تحتاجفقد.التسجيلاتهذهعملأسلوبويختلف

اغريقايكونأنقبلالترتيماتمنشهورأوأسابيعإلى

الموسيقىمنقطعةلتسجيلجاهزا-الأوركسترا-الموسيقي

منمختاراتبتسجيلالموسيقيونيقوموقد.الكلاسيكية

التيالأغنيةتحديدسوىمسبقةمناقشةأيبدونالجاز

عملكيفيةعلىفقطالقسمهذااهتمامويتركز.ستقدم

شائع.تسجيل

لايكتبونالذينالمومميقيونيحصل.التسجيلقبل

الموسيقيين.المؤلفينأحدمنمؤلفعلىالخاصةموسيقاهم

حفظطريقعنالأغنيةفىحقوقهمالموسيقيونويحمى

ا!لؤلف.حقان!:ناشر.إلىبهايعهدوابأنالتاليفحق

بيعهاويحاول،المؤلفعننيابةالأغنيةعنالناشرويعلن

صوتيةخلفيةيستعملهاأويسجلها،أو،مطبوعةصورةفي

آخر.فنيعملأيفيأولفيلم

منهانسخةتعطى،الأغنيةتسجيلفنانيقررأنبعد

موسيقية،جملاإليهاالموزعويضيف.موسيقىموزعإلى

ويقوم.الفنانأداءطريقةلتناسبالموسيقىمغيرا،صوتيةأو

لدىويعمل،الفنانينأعماليسجلمختصتنفيذيفنان

وتسجيلاتهم.الفنانينأعمالبمراجعةالتسجيلشركة

إلىالاستماعأيضاالتنفيذفنيمسؤولياتوتشمل

منويقررالجدد،الفنانينمنالمقدمةوالشرائط،العروض

يسجلها.الأغنياتمنوأيا،يقبلالفنانينمن

فيالتسجيلجلساتتضم.التسجيلأستديوفي

مهندسويوجههموالمساعدينوالفنيينالعازفينالا!عتديو

الجوانبكافةالتسجيلمهندسويراجع.والمنتجالصوت

المهندسيختار،المثالسبيلفعلى،التسجيللجلسةالفنية

لأ!-+-ديرلاير!6-.ءحيم!"3

شئن--.-ء--؟--ج-------،?3!ءص!،جر،؟ثن

والمؤلصالمورعيقومحي!الكتيرينمهارةإشىيحتاحالتسجل.عمل

لصورةحزءكلالصوتمهمدسويسحلللعارلير.الموسيقىلاعداد

بتجميعبعدفيماالمهندسويقوم.ا!همورةافيموصحهوكحامنمصلة

معزولة.فىالممفصلةالمقطوعات

-الصوتمكبراتمواضعويرتبالتسجيلمعدات

.()الميكروفونات

ويسجلجزءا.جزءأالشائعةالأغانيمعظمتسجل

والالأتالجيتار،وعازفى،الطبولوقارعيللمغنيين

لهممايسجلوغالبا،منفصلة-صوتبمكبراتحرىالأ

)يجفكللىعندئذالمهندسيمزجث!ا.مختلفةأوقاتفي

ويستطعواحد.شريطفيالختلفةالتسجيلات(شريط

الكليالصوتدرجةفىالتحكم،الطريقةبهذه،المهندس

وعنالتسجيلفيالأخطاءتصحيحطريقعنللأغنية

فيها.المرغوبغيرأوالضروريةغيرالأجزاءحذفطريق

جلسةفىالفنيةغيرالجوانبكافةمعالمنتجويتعامل

الآستديوحجزالمنتجمسؤولياتوتشمل.التسجيل

كافةيتضمنلهمبسجلوالاحتفاظالعازفينوجلب

.عازفلكلالمدفوعةوالمبالغبياناتهم

مهندسونفهناك،الجلسةمهندسيإلىإضافة

منالرئيسيةالنسخةمزجواعادةنسخفييتخصصون

النسخةإعدادمهندسويجهز.التسجيلجلسةبعدالشريط

المستخدمةالرئيسيةالطابعةإلىلنقلهللأغنيةشريطاالرئيسية

هذاويحاول.الفونوغرافانظر:.الأسطوأنةعملفي

معظمعلىمايمكنبأفضليعملعامصوتإيجادالمهندس

علىالمزجمهندسوويعمل.الصوتىالاستنطاقأجهزة

أجزاءمضيفينبالفعلرئيسيةنسخةلهاعملالتىالشرائط

قليلامختلفةنسخةلعملمنهاأقساماحاذفينأولهاجديدة

مزجغالبأالتسجيلشركاتوتعيد.التسجيلعن

.للطربمدعاةأكثرلجعلهاالشائعةالتسجيلات

التسجيلمعداتتركيبيشمل.الحيالتسجيل

فىالمهندسويحاول.الموسيقيموبالحفلفىالخارجي

،الصوتمكبراتلوضعطريقةأفضليجدأنالحالةهذه

ممكنقدربأكبرمماثلةالتسجيلأصواتتكونبحيث
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سماعالحيةالتسجيلاتبعضفيويمكن.الأصلىللأداء

بينفيماالالاتأنغاموضبطالمتفرجينجمهورضوضاء

الحيةبالتسجيلاتالاهتمامقلفقدحالأية.وعلىالأغاني

النوعيةنفسالتسجيلاتلهذةولاتكون.الأيامهذهفي

يستيمحيثالأستديو،فيسجلالذيللصوتالممتازة

بعناية.المعزوفةتحميعالمهندس

تسفشركةأنعامبوجهيمكن.التسجيلبيعإذن

فيالشركةوتعيد.ذلكفيترغبحينماما،تسجيلببيع

منيبدومابسببقديمتسجيلإصدارالأحيانبعض

متاحغيرتسجبلايصبحقدأو.أخرىمرةبهالناساهتمام

الربحتحقيقفىالاستمرارلايمكنهابأنهاتشعرالشركةلأن

بيعه.من

ومكاتبالمتاجرالتسجيلاتشركاتكبرىتملك

منالتأكدعلىالمبيعاتموظفوويعملبها،الخاصةالبيع

نسخلديهاالراديوومحطاتالتسجيلاتبيعمحلاتأن

الأغنية.من

كلعنالتسجيلشركةمنمادياعائداالفنانيتلقى

بيعسعرمنمئويةنسبةعنعبارةوهو،مباعتسجيل

منأقلالعائديكونفقدالجددللفنانينوبالنسبة.التسجيل

التسجيلاتملايينيبيعالذي،الفنانأماالمبيعاتمن%ء

.الماديالعائدمنأعلىنسبةفينال

ثابتماديعائدعلىوالناشرونالمؤلفونيحصل

كلعنويدفعصغيرالعائدوهذا.أغنيةبتسجيلللسماح

التأليفحقوقمالكيتلقى،ذلكإلىإضافة.مباعتسجيل

بيعويؤديالتلفاز.أوبالراديوالموسيقىأذيعتكلماعائدا

والفنانينالتسجيلشركاتخسارةإلىالمنتحلةالتسجيلات

المنتحلةالمنتجاتوتش!لسنويا.المالمنضخمةلمبالغ

تسجيلطريقعنتمتالتي،للقانونالخالفةالتعسجيلات

المنسوخةوالشرائطوالتسجيلاتحيموسيقيلحفلسري

التسجيل.شركاتمنإذنبدونأصليتسجيلمن

التسجيلصناعةجوائز

فيوالتجاريةالفنيةللإنجازاتجوائزهيئاتعدةتقدم

منجراميجائزةسنوياتمنح،التسجيلاتصناعة

التسجيلوعلوملفنونالأمريكيةالوطنيةالأكاديمية

هذهوتشمل.الفئاتمنكبيرولعددالفنيةللإنجازات

الأكاديميةأعضاءويحدد.العاموتسجيلالعامفنانالجوائز

بجوائزالفائزينومنتجينومهندسينموسيقيينتضموهي

جرامي.

للفنانينجوائزبأمريكاالتسجيلمناعةاتحاديقدم

تباعوعندما.التسجيلاتمنمحددأرقمايبيعونالذين

الأسطوانةالفنانشلقى،التسجيلمننسخة000.005

مبيعاتتبلغعندماالبلا"لينيةالأسطوانةوتمنعالذهبية

الأسطوانةوتمنع،نسخةمليونالختارةالتسجيلاتنسخ

أكفر.أونسخةمليوناقدرهالمبيعاتالمضاعفةالبلاصدينية

ئاريخيةنبذة

فيالتقنيبالتطورالتسجيلصناعةتاريخارتبط

توماسأخترعام،877عامففي،مختلفةمجالات

-الفونوغراف-الحاكيجهاز،الأمريكىالخترع،أديسون

علىالصوتاستنطاقوإعادةتسجيلمنتمكنالذي

التسعينياتأواخرفيوظهرتبالقصدير.مغلفةأسطوأنات

التيالمسطحةالتسجيلاتالميلاديعشرالتاسعالقرنمن

بولايةكامدنفيماشينتوكنجفيكتورشركةأنتجتها

وكانت.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتنيوجيرسي

الأمر،بادئفيفقطواحدةجهةعلىتدارالتسجيلات

منتصففيالوجهينذاتالأقراصانتشرتبينما

التسجيلاتوبدأت،العشرينالقرنمنالعشريخيات

التي،الأولىالعالميةالحربوبعدالاختفاء.فيالأسطوانية

منشائعانمطاالأسطواناتأصبحت،أم189فيانتهت

فيالتسجيلشريطاختراعجاءثم،المنزليةالتسلية

طوليعدلملذلكونتيجة.العشرينالقرنمنالأربعينيات

الأرلغذاتالفارغةالشمعيةبالأسطواناتمحدداالتسجيل

الوقت.ذلكفيمستخدمةكانتالتيدقائقالثلاثأو

الأمدالطويل)التشغيل(التسجيلحينئذأدخلىفقد

مرةلاولالتسجيلالمجسمةوالشرائطالاسطواناتوبيعت

العشرين.القرنمنوالستينياتالخمسينياتفي

تطويرتم،العشرينالقرنمنالثمانينياتأوائلفي

تسجيلهيالمدمجةوالأسطوانة.المدمجةالأسطوانات

وجودعدموبسبب.الإبرةمنبدلآالليزر،بشعاعيستنط!ت

الأسطوانةتتاكلفلاوالأسطوانةالشعاعبينمادياتصال

.الصوتولايتشوه

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدقةالبالغالنظامالصوتيالمسجلالمؤلصحق

الشائعةالموسيقىالفونوغرا!

)التعديب(؟الأغذيةحفظانظر:.التعليبصئاعلأ

المعالحة(.)طرقالسمكصناعة،السالمون

المطعم.انظر:.الطعامخدمةصئاعة

يمارسهاوهوايةشمائعةيدويةحرفةالسلالصئاصكة

للاستخدامإمامفيدةسلالأويبدعونالناسمنكثير

صانعىيصنعونهاالذينأولئكويسمى.للزينةأوالعملي

.السلال
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الصناعاتأعرقمنوأحدةالسلالصناعةوتعد

العصورأقدممنذالسلالالإنسانصنعحيث،اليدوية

بنعمئالتاريخقبلماإنسانوقام.أوعيةلامشخدامها

وموادوسيقانهاالنباتاتوأوراقالأعشابمنالسلال

الأوائلالأمريكيينالهنودبعضوغطى.أخرىنباتية

الماء.لحفظبالقاردقيقانسخاالمنسوجةالسلال

صناعةفيالسلالصناعةفىالمتبعةواستخدهـالأطليب

والأقنعةوالقبعاتوالاثاثالدمىمثل،أخرىأشياء

قداسسلالاصانعىأنفنجدالحاضروقتنافىأما.والسروج

قدئماأستخدمتالتىنفسهاوالأساليبالموادامشخدموا

الحرفمنالسلالصناعةوتعتبر.السلالصناعةفي

وإفريقيا.آسياقارتيأرجاءفيالمهمة

صناعةموادمننوعانيوجد.والأدواتا!لواد

الجافةالموادتضم.لينةوأخرىجافةمواد،السلال

الأخشابوقشوروجذورهاالنباتاتوأوراقالأعشاب

الموادهذهعلىالحصولويمكن.والأغصانالأشجارولحاء

!محمعهاأواليدويةالحرفأدواتبيعمحلاتمن

لتصسحخاصاتحضيراالجافةالموادتتطبتواجدها.أماكن

عادة-أولأالموادهذهتجفف.وقويةومرنةناعمة

ينقعهادلكبعد-!شةوتصئالموادهذهماتنكمش

جاهزةتصبحث!ا.وعمليةمرنةلتصبحالماءفيالصخاع

السلة.صناعةعمليةأثناءرطبةحفظهاوينبغى.للاستخدام

منالمصنوعةوالحبالالغزلخيوطاللينةالموادتضم

الخيوطتلكأو،والصوفوالقنبكالقطن،الطبيعيةالخيوط

محلاتفيتتوافرالموادوهذه.والنيلونكالأكريليكالمصنعة

مختلفة.وأنسجةوأحجامبألواناليدويةالحرفأدواتبيع

وعند.قليلةلأدواتإلاالسلالصانعيحتاجلا

وزوجيمخرز،إلىيحتاجفإنهالجافةللموادالمشخدامه

فإنهاللينةبالموادوللعمل.ومقص،حادةوسكين،زرادية

ومقصئا.كبيرةإبرةيحتاج

صناعةفيمتبعةأساسيةطرقأردغهناك.الطرق

اللف.-4الضفر3التوأمة2النسج-أ:هيالسلال

منمختلفةجدائلالصناعيستخدمطريقةكلففي

منالسداةوتتكونولحمتها.السلةسداةلتكوينالموأد

جدائلمنفتتكوناللحمةأماالبرمق.تسمىمجدولةدعامة

الناسجات.الجدائلهذهوتسمىالسداةببرمقنسجت

ففىشيوعا.السلالصناعةطرقوأكثرأبسط.النسج

تحتومنفوقمناللحمةأوالناسجاتتمررالويقةهذه

وهيللنسجأساسيةنماذجثلاثةوهنالك.السداةبرامق

المزدوجاللولبىوالنسجالمضلعوالنسجالمبسطالنسج

الصائينتجهالذيوهوبالعاديالمبسطاضسجاويسمى

لكلالسداةبرمقتحتثمالاخر،فوقناسجكلبتمرير

واللولبيالمضلعالنسجطريقةفيأما.الصفوفمنصف

مناثنينكلتحتمنثمفوق،منناسجكليمررونفإنهم

ببدءالعتايالنسجوينتجون.الصفنهايةإلىالسداةبرامق

الصفيسارأويمينإلىبرمقينسججديدصكل

صفببدءفيشكلونهالمزدوجاللولبيالنسجأما.السابق

إلىالتاليالصفثم،السابقالصفمناليمينإلىجديد

يشكلبينمامخططا،نموذجاالمضلعالن!جيشكلاليسار.

مشرشرا.تصميماالمزدوجاللولبىالنس!

ءلكو
عددبتنطمالمنسوجةالسلةقاعدةالصناعن-

الصناعويمرر،الوسطفىتتقاطعحتىاشبرامقمنفردي

بعدمرة-مرةكلفيناسج-فوقومنتحتالناسئمن

بالثنيالسلةجوانبتتشكلالنسجعمليةوباستمرار،مرة

الشكللهشيءأيحولعمودياللبرامقالتدريجي

نأوبعد.خشبيةقطعةأوعلبة،صندوقمثلالمطلوب

اللحمةتأمينينبغيالمطلوبالحجمإلىالسلةنسجيكتمل

بينومن.الأخيرةاللمساتبعمليةالعمليةهذهوتسمى

البرامقنهاياتثنيللسلةالأخيرةاللمساتوضعطرق

الناسجات.بينلإدخالهاللسداةصفاخرفوق

صانعأنبيد،المبسطالنسجالتوأمةتشبه.التوأمة

شكلفىالطريقةهذهفيالناسجاتيستخدمالسلال

برمق،كلفوقواحداناسجاالصانعيمررحيثأزواخ

الناسجاتمتتقاطعالبرمق،نفستحتالاخريمرربينما

ي!حللحا---،تمالمسمح

لسداةا

الفحمة

صناعةطرقوأكترأبسطالنسج

الرسوماتتبينشيوعا.السلال

النسجيسمىمموذجاالتوضيحية

ينتج.بالعادييسمىكماالبسط

لتمريرالنمودجهذاالسلالصالع

،فوقمناللحمةسواحدةجديلة

السداةحدائلأحدأسفلومن

.الصفوفسصىلكل
--
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نأليد.المبسطالنسجتشبهالتهوأمة

يستخدمالطريقةهذهفيالسلالصانع

تبين.زوجينشكلفياللحمةجدائل

حديلةتمريركيفيةالتوضيحيةالرسومات

تحملبينما،السداةفوقواحدة

تقاطع.السداةلفمرتحتمنالأخرى

كلبينالبعضبعضهااللحمةجدأئل

السلةففي.السداةجدائلمنروجين

فقط.اللحمةمشاهدةيمكنالمكتملة

بطريقةالمحبوكةالسلةففي.برمقكلبينالبعضبعضها

وينتجنهائياالبرامقتختفيبينما،اللحمةإلاترىلاالتوأمة

جميل.مجدولنموذجالطريقةهذهعن

الناسجاتالضفرطريقةفىالصناعينسجالضفر.

لاقدلذلكونتيجة،المادةنفسمنتكونقدالتيوالبرامق

السلةفيوالسداةاللحمةبينيفرقأنالإنسانيستطع

منالمضفورةالسلالمعظمالسلالصناعيضع.المضفورة

وأوالأشرطةوالورقالأشجاركأوراقمسطحةمواد

السلالفىكما-متينةليعستالعادةفىوهي-الأخشاب

المضفورةالسلةقمةإلىعلبةحافةإضافةوينبغي.المنسوجة

بشكلها.لتحتفظ

قرصمنالسلةفيهتبدأخياطةألمملوب.اللف

يمسك.لفةمنهليشكلدائرةشكلفيالصانعيدوره

خيطبوساطةالبعضبعضهامعاللفاتهذهالصانع

موادإلىالصانعيحتاجاللفاتهذهولتكوين.رابط

وأ،والاغصان،والقشوالحبال،الأعشابمثلمرنة

الرافيامث!،ورفيعةرقيقةموادوتستخدمالغزلخيوط

الذرةوقشورمدغشقر،فيالاسمبنفسخوصةوهي

-عادة-الحبالأووالخيوطوالغزل،الرقيقةالشامية

ربط.كخيوط

لتكونلفاتمجموعةبلفالملفوفةالسلةقاعدةتصنع

قبلها.التيمعوتربطتغلفاللفةكبرتفكلما،قويةدائرة

البعضبعضهافوقاللفاتهذهبلفالسلةجوانبوتصنع

تصلأنإلىاللفعمليةوتستمرأيضا.بعضهامعوربطها

.المطلوبالارتفاجإلىالسلة

.الاملود:أيضانظرا

منكلضفرفيهايتمطريقةالففر

فإنهلذلكونتيجة.واللحمةالسداة

بينالتفريقأحيانامستحيلايكون

السلةفيواللحمةالسداةجدأئل

يضيفأنصابالسلالعلى.الحاهزة

المفكمفرةالسلةقمةإلىقويةحافة

بشكلها.لتحتفظ

الرسوماتتبرر.خياطةأسلوباللف

الجوان!تكوينكيفيةالتوضيحجة

مادةمنالمص!وعةاللفاتلصبوساطة

ببعضهاوربطهاالبعضبعضهافوقمرنة

القاعدةتصنع.خيوطبوساطةالبعض

قوية.دائرةلتكوناللفاتلفبوساطة

ويربطههالفةكلالسلالصانعيغلى

قبلها.التيمع
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تا!ئئى.

ويصطاد.السمكصيدفيتستعملالصيدوسفنأدواتمنمخلفةأنواع

تظهرالتيتلكمتلضحمةشبكاتبوساطةالتحاريالعالممحصولم!كثير

الصيدسف!منكثيروتحمل،التونةسمكلسحباليمينعلىالصورةفي

.صيدهبعدالسمكلمعالحةسطحهاعلىآليات)اعلاه(

!نالملايينيمدمهماقتصادينشاطالسمكصئا!كلأ

التجاريةالنشاطاتكلوتشمل،والعملبالغذاءالناس

منكلويشملوالمحار.الأسماكبإنتاجالمتعلقةوالترويحية

منجوانبوالمحارالأسماكوحفظوتسويقومعالجةصيد

أخرىمتنوعةبحريةمنتجاتالصناعةتهىءكما،الصناعة

.البحريوالطحلبالعثبمثل،

طدةبوصفهللبروتينممتازامصدراالأسماكتعتبر

وبازدياد.الجيدةللتغذيةالناسيحتاجهارئيسيةعذائية

بالبروتينالغنيالغذاءعلىالطلبزادالعالمسكانعدد

السنويإنتاجهامنالأسماكصيدصناعةفزادتظصط،

السمكيالغذاءبتسويقالصناعةوتقوم.الطلبهذالمقابلة

وأمعلبةأوطازجةالأسماكفتباعمختلفةأشكالفي

محصولربعيستغلذلكإلىبالإضافة.مجمدةأومعالجة

عاليةجودةذيحيوانيعلفلإنتاجالعالمفيالسمك

متنوعة.صناعيةوهمنتجات

قرابةويأتى.للأسماكالأساسىالمصدرالبحارتعد

داخلمياهمنالتجاريالعالميالسمكمحصولمن%أ3

مزارعمن%أ.وتأتىوالأنهار.كالبحيراتالأرأضى

البلاددأخلمنشأةحواجزهيالأسماكومزارع.الأسماك

منوالمحارالأسماكفيهاتربىالماءمنطبيعيةمساحاتأو

الغذاء.أجل

مثل،السمكمنكثيرةأنواعالسمكصناعةعنينتج

والسردينوالماكريلوالرنجةالكبلينوسمكالأنشوفة

مثل،الأسماكأماالبحار.سطحقربتصطادالتيوالتونة

البحرقعرقربفتصطادوالبولوك،والنازليوالمفلط!القد

الأبيضوالسلورالشبوطمثل،العذبةالمياهسمكويصاد

الداخلية.المياهمن

الميلاديالعشرينالقرنمنالتسعينياتمنتصففي

طنمليونمائةمنأكثرالعالمفيالسمكمحصولببئ

الأسماكصيدفىبلدأولالصينوكانت.العامفىمتري

ثم،الأسماكمنالعالمإنتاجمن%أ7نحوبصيدقامتإذ

زادولقدالهند.ثمالمتحدةوالولاياتواليابانوتشيليبيرو

العشرينالقرنمنالستينياتبدايةمنذكثيراالعالمإنتاج

.متريطنمليون04عنكثيرايزيدلاوكانالميلادي

أنحاءجميعفيالناسملايينالس!كصناعةتوظف

فيتبحرعابرةسفنعلىالناسهؤلاءويعمل،العالم

عددويعمل.صغيرةقواربأوساحليةمراكبأوالمحيطات

يعملكذلك.الداخليةالسمكوجودأماكنفيمتزايد

سفنبناءمثلبها.المرتبطةالصناعاتفيتقريبامماثلعدد

هؤلاءيقومحيث.السمكصيدآلاتصناعةأوالصيد

مهنولهمالسمكيةالمنتجاتوتوزيعوبيعوتعبئةبمعالجة

وتشغيلالمحاروتقشيرعظمهونزعالسمككشراءمختلفة



915السمكصناعة

قوانيناتباعمنللتأكدالأسواقومراقبةالتعليباليات

اسمليم.الغذاء

كانالميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتبدايةفي

محصولثلثعلىكثيرايزيدلاالناميةالدولنصيب

هذهصادتام،ء89عاممنذلكن.العالميالسمك

الصناعية.الدولحصيلةتفوقبكمياتأسماكاالدول

علىيزيدماالناميةالدولصادتام،889عاموفي

الدولحصيلةكانتبينماالإجمالىالمحصولنصف

استهلاكمتوسطأنإلا،النصفمننسبياأقلالصناعية

علىقليلايزيدكانالناميةالدولفيالأسماكمنالفرد

فيكجم.412المتوسطذلككانبينمافقط،كجم8

الصناعية.الدول

همالصناعيةالدولبينالأسماكوأكبرمستهلكي

سنوئاكجم07منهمالواحدالفرديستهلكإذ،اليابانيون

جنوبفيهيلانةسانتجزيرةوتتصدر.المتوسطفي

نسمة،.0008لمسكانهايتعدىلاالتي،الأطلسيالمحيط

تقريبااكجي.يباةسنويبمتوسطالاستهلاكفيالعالم

أكثرسمكاالناسفيستهلكوأسبانياالبرتغالفياماللفرد.

الفرديستهلكإذالأوروبيالاتحادفيآخرمكانأيمن

العامفىالسمكمنكجم04متوسطهماالبرتغالي

فيسنوياالسمكمنكجم03الأسبانيويستهلك

المتوسط.

علىعثروقد.السنينآلافمنذالأسماكالناسصاد

ماإلىترجعالبحارقربموأطنفيالسمكلصيدشواهد

منأساطيلوالإغريقالفينيقيونصممفقد.التاريخقبل

شباكاالمصريينقدماءصنعكما،والتجارةللصيدالسفن

الوسطىالقرونوفي.الكتانمنالمغزولةالفتلاتأجودمن

بعضفيمهماغذاءوالبحريالداخليالسمككان

زيتالممتخدامكانفقد.اليومعليههومماأكثرالبلدأن

امشخدمالسنينولمئاتشائعا.للمصابيحوقوداالسمك

السمك.لصيدوالشراكوالشباكوالحرابالصنارهالناس

طواقمأنإلاالانإلىتستعملمازالت،الوسائلهذهمثل

سمكمنتصيدمامعظمتحصدحالياالتجاريالصيد

الحديثةالصيدسفنإلىوبالإضافة.ضخمةشباكبوساطة

مثلكفاءةأكثرالصيدتجعلمتنوعةوسائلتوجداليوم

السمكمكانتحديدوالياتالمساعدةالملاحةأدوات

طاقمتمكنالتي)السونار(الصوتيةوالوسائلكالرادار

القطعمكانوتحديدبلادهمعنبعيداالإبحارمنالسفينة

السفنسطحعلىالموجودةالتبريدنظموتساعد.السمكي

البقاءتستطيعالسفنهذهأنذلكيعني.السمكحفظفى

نظامبهاليسالتياسمفنتلكمنأطوللفتراتالبحرفي

تبريد.

الثانيةالعالميةالحربنهايةبعدالبلدانكثيرمنتوسعت

زادتإذعندها،الصيدأساطيلحجمفيأم459عام

بلدهاسواحلقربالسمكيةحصيلتهامنالأساطيلهذه

عموماالسمكيالحصادزادلذلكونتيجةالبعيدةالمياهوفى

منالصيدمنالإكثارقلصنفسهالوقتفيولكنعامكل

نزاعاتثارتكذلك.بشدةالأسماكأنواعبعضمخزون

السمك.مواردملكيةحولالدولبعضبين

إلايملكهأحدلابمعنىمشاغاملكايعتبرالسمككان

اصطادهلمنملكاالمصادالسمكيصبحوحينهاصيدهبعد

البعيدالمدىذاتالصيدأساطيلتطوربعدولكن،كانأيا

قربالسمكمواردتحميأنالدولمنكثيرأرادت

عدةتكوينتملذلك.الأخرىالدولأساطيلمنسواحلها

فيوللمساعدةالسمكعلىالمحافظةلتشجيعدوليةلجمان

الصيد.حقوقحولالنزاعاتحل

تكادالميلاديالعشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال

حفظمناطقحددتقدالساحليةالدولكلتكون

فيالمقصورةالاقتصاديةبالمناطقأيضاتعرفالتيا!لصايد

عليها.والمحافظةالسمكيةمواردهالحمايةإضافيةمحاولة

كم(037)بحريميل002إلىالمناطقهذهتمتد

المناطقهذهمثلتبنتالتىالدولوتدعيالدولةساحلمن

كلوملكيةالصيد،عملياتكلعلىالسلطةلهاأن

المنطقة.تلكدأخلالسمك

السمكصيداماكن

وأتجارياالسمكفيهايصطادالتىالأماكنتسمى

أكثرصيدشمحالةمنأكثروفىمصايد،الترويحبغرض

تكونقد.معينةمصيدةمنالسمكمنواحدنوعمن

عرضكبيرقطاعفيتمتدقدأوصغيرةبحيرةالمصيدة

تقعالتيالتونةمصيدةتغص،المثالسبيلفعلى.المحيط

31والوسطىالجنوبيةلأمريكاالغربىالساحلمنبالقرب

2.كممليون

السمكمحصولأغلبمصدروهى.البحريةالمصايد

يؤخذحيث(متريطنمليون)83العالمفىالتجاري

البحارمنالسنويالإجماليالعالميالحصادمن%84

ويأتي.البحريةالسمكمزارعإنتاجالرقمذلكويشمل

منالقريبةالمياهمنتقريباالبحرياسممكمحصولكل

القاريالفريزفوقالضحلةالمياةخاصةالبحارسواحل

الأراضيمنالقاريالفريزويتكون(القاري)الجرف

بعيدةلمسافاتأحياناويمتدالقاراتسواحلعلىالمغمورة

البحر.داخل

الفريزفوقالمصيدةالأسماكمنكبيرةكميةتؤخذ

التقليبهذاويحدث.المياهتقليبمناطقمنالقاري
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الصيدمناطق

الرئيسيةالتجاري

المغمورةالأرصمساحةأيالقاريالفريزعلىأعلبهاويقع،الرئيسيةاضحارياالصيدماطقالحريطة!دهتوصئ

والمحارالأسماكألواعأيصئاتوضئالحريطة.أصحيراتواالألهارأ!داحلىااصيداماطة!وتشمل،اغاراتاحوليىهب

لاررة.حرو.اطصطادالمحصولألصلإلرارمعالرئيسية

!رجم!-هـ

الماريالجرف!

رلسسةأخرىصيدمناطق!

كريل

السمكصميدفيالرئيسيةالبلدان

السنويوالمحارالسمكمحصول

.............الصين

متريطن000433724

.....بيرو

متريط!)1438لم...

....تشيلى

متريط!،7!ه1لأ...

"...اليابان

متريطن.000758.6

...المتحدةالولايات

متريط!634/5).00

،..الهسد

متريط!4،!.0004

"..روسيا

!تريطن3744)لم...

ا..إندوليسيا

متريط!0008114

..تايلاند

متريط!2053لم...

.االرويح

متريط!0008/08.2

.المتحدةللأمالتا!ةوالرراعةالأعديةمطمةاعلصدر.أم599لعامتملأر

والمحااالسمكمننالعايمإنتاج

المتريةبالأطنانالسنويالمحصولالأساسىالنوع

11)000.093والأنشوفةالبلم

لأه083لأ...السردير

000.092.5حاكماكريل

070.5لم...البولوك

015.3لم...التونة

000.01223الماكريل

3)000.091والقريدسالروبيان

لأ0872لأ...الرنجة

لأ00070482والأحطموطالحمار

0007031،2الملزميالمحار

040،2لم...لموداصساا

000،077،1لقدا

000،006،1المروحيرلمحاا

1)000،095زلطلاا

00070431رلمحاا

لأأ2!.لم.."اصحرادسرطا

027.1)000البحرللع

لمأ0002042الرملىالالقليس

000.039موسىالمملطئوسمك

000.075الكبلينسمك

.المتحدةللأمالتالعةوالرراعةالاغديةسطحةالمصدر:أم591لعامالارقام
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الصطحيةبالمياهالرياحتقذفعندمامعينةمواسمخلال

التحتيةالمياهترتفععندئذ.الشواطئإلىالسواحلقرب

الساحل.منبالقربالسطحإلىبالمغذياتالغنيةالباردة

والحيواناتالنباتاتلنموطعامأالتحتيةالمياهتقليبيهيء

أعدادنمويشجعوبذلك،السمكبهاشغذىالتيالدقيقة

طولعلىأساساالمياهتقليبيحدث،السمكمنكبيرة

فيالشماليةأمريكاغربيوسواحلبيرومنكلسمواحل

وشبهوالصومالإفريقيامنالغربيوالجنوبالغربىالشمال

(.الجنوبىالمتجمد)المحيطأنتاركتيكاوقارةالعربيةالجزيرة

العربيالخليجفيصيدهايكثرالتيالأسماكأنواعولمعرفة

.الأسماكمقالةفيالصورانظرالأحمر،والبحر

أكثرهابيرومصايدتعدالمياهتقليبمصايدبينومن

عنهينتجتقليبإلىالباردبيروتياريؤديبحيثشهرة

السنويفالمحصولللصيد،المتاحالسمكفيضخمةزيادة

طنمليون13وصلوالأنشوفة،،البلمسمكمنلنوع

بدايةفيالمصايدازدهارقمةخلالذلككان.متري

محصولهاكانحيث،العشرينالقرنمنالسبعينيات

الأنشوفةوتستخدمالعالميالإنتاجمن%ا5يساويآنذاك

وسمادا.للحيوانعلفا

محصولثلثمنأكثريأتي.الأطلسيالمحيطمصايد

ويعد.الأطلسىالمحيطمنالعالمفيالبحريالسمك

فىالرئيسيةوالمصايدإنتاجا،المناطقأكثرالأطلسيشمال

كندافينيوفاوندلاندمنالساحليةالمياهتشملالأطلسى

الكبرىوالضفافالمتحدةالولاياتفىنيوإنجلاندإلى

وتعدنيوفاوندلاند(.شرقجنوبالضحلةالمياهمن)امتداد

المحيطغربيشمالفيالأخرىوالمياهالكبرىالضفاف

ذإ،العالمفيالسمكصيدمناطقأحسنمنالأطلسي

والرنجةالقدسمكمنهائلةكمياتالمنطقةهذهتنتج

المروحي.والمحاروالكركندوالمفلطح

المحصولالأطلسىغربيشممالفيالقدسمكيعتبر

أكبرمنتجهىوكندا،الكنديةالصيدلصناعةالرئيسي

الأطلسي.الرنجةلسمكعالمى

الأطلسي،للمحيطامتداداالمكسيكخليجويعد

.المتحدةالولاياتفيالسمكصيدلصناعةخصبةومنطقة

،المتحدةالولاياتفيالمنهيدنلصيدمنطقةأهموهي

القريدسمنكبيرةكمياتالمكسيكخليجيوفركذلك

البحر.وسرطان

الأطلسيالمحيطفيأخرىغنيةمناطقعدةوهنالك

أيسلندامنبالقربالأطلسيالمحيطشرقشمالتشمل

منبالقربالأطلسىغربوجنوبالمتحدةوالمملكة

تضمدولعدةمنملاحونويقوم.والبرازيلالأرجنتين

المتحدةوالمملكةوروسياوالنرويجوأيسلنداالدنمارك

ويصطادون،الأطلسيالمحيطشرقشمالمياهفيبالصيد

وأنواعاوالماكريلوالرنجةوالحدوقوالقدالكبلينسمك

تصادالتيالرئيسيةالأسماكأما.السمكمنعديدةأخرى

والنازلىالبياضفتشملالأطلسيالمحيطغربيجنوبفي

والحبار.

داخلكبيرحدإلىضحلةالبريطانيةالجزرحولوالمياه

المتحدةالمملكةمنولكل.القاريالجرفحدود

03)000نحوفيهايعملصيدأساطيلأيرلنداوجمهورية

المراكبحجمويتفاوت.الوقتمنجزءاأوكليانسمة

ستينإلىطاقمهايصلالتيالكبيرةالجزافةالسفنمن

قلوقدالواحد.الصيادذاتالصغيرةالقواربإلىملاحا

القرنمنالسبعينياتخلالالبحرأعماقفيالصيد

يقومونالسمكمزارعو

فيالأسماكبتربية

والبركالبحيرات

والمستودعاتوالأحواض

ويساعدورالختلفة،المائية

النموعلىالأسماك

مغذيةبأطعمةبتزويدها

الظرو!منوحمايتها

ونرى.الضارةالبيئية

وهمالصورةفيالرجال

اللبنيةالأسماكيجمعون

الأسماكمزارعإحدىمن

لاحونابحيرةفيالواسعة

بالفلبين.
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سمكبصيدالسفنمنكثيرتقوموالان.الميلاديالعشرين

السفنأماوأيرلندا.لبريطانياالغربيةالسواحلقربالرنجة

بحرفيفتصيدوالمتوسطةالقريبةالمياهفيتعملالتيالجزافة

تعملالتيالسفنتشملكما.الاطلسىوالمحيطالشمال

بسببكذلكسميتوالتيالسينةسفنالشواطئقرب

الجزافةالسفنكذلكفيها،تستخدمالتيالشباكنوع

مثلالرخويالسمكفتصطهادالساحليةالسفنأما.الخفيفة

والكركندالبحربلحمثلالقشريالسمكأوالكوكل

البحريةالسفنبوساطةالمصيدالسمكويشملوالقريدس

والبلايس.الحدوف

فيعضوينبوصفهماوأيرلنداالمتحدةالمملكةتحافظ

حولكم032بطولإقليحيةمياهعلىالأوروبيالاتحاد

ألوشياد.حزرقربالمصيدالسمكتعالجكبيرةيابانيةصيدسمة

تبحرالتيالصيدأساطيلمنكثيرمنمهماجرءاالسم!هدهتمثل

وطمها.مرافئعنبعيدا

-ص!!ووض!وو!ص-!عجىص-"--بر!

الحرقاع!يوهيالشباكتجرالصغيرةالأمريكيةالروبيانسفن

السفينةظهرعلىبسرعهتعليبهأوالمحصولتبريدويتمالروبياد،لحصد

التلف.منلمنعهالشاطئعلىأو

ال!ثائعةالصيدشباكأنواع

!!!!!
!!!!!

?!!صف*!?!

ص!!!!ف!!!!!

خئثتكئ!

-ء!ص!ء

الكيصخطالسيةكي!ر

ويتمصغير()قاربإسكيفبوساطةالسفيمةمىيرمىالسينةيهس

الكيسخطبوساطةأسفلمىلقملثمبالتباكلإحاطتهالسمكصيد

سلك(.أو)حل

المؤحرةحرالة
سلكالطو!

طسلغاالحد!ا

!ص!/!

الشمكة

التعلبية

جزافةتسحىسفينةبوساطةتجرالجر()شحكةالثعلبيةالشبكة

يعملانالشمكةفمفيطوفينحعلفيالجريتسبب.اللؤخرة

السمك.لأسرمفتوحةالشبكةلإلقاءكالأبواب

طا!طالية

هـاالحالةشسكة

بالسملثيحيطالذيالناعمالشبكمنحائطاتكودالحبالةشبكة

علىاعتماداالشبكةفتحاتحجميختلص.سباحتهأثناءيدخلهاالدي

المصيد.السمكنوع



163السمكصناعة

الحبلمثلرئيسيحبلامشخداميتضمنالطويلةبالحبالالصيد

تظهرالتيتلكمثلمتدليةحبالبهوتربط،الأوعيةداخلالملفو!

الوعاء.حوالتحول

الصيدمرك!الصيدعمودالطعمريمتمة

طنجيعلىتمتدعمدانمنالصيدحبالجريتضمنبالخطافالصيد

المك.لج!بالح!لأطرافعلىغالباالطعمريشويربط،مرك!

وتصمم.الأخرىالمحاروأنواعالكركندلصيدكثيرايستحدمالشرك

وصولهبعدالفرأرالمحارأوالسملثيستطجعلابحيثالسلالأوالشرأك

الطعم.إلى

الأوروبىالاتحادخارجمنللسفنويسمحشواطئهما.

سياسةوللاتحادالحدود،هذهداخلمحدودةصيدبحقوق

الصيد.مناطقنحومشتركة

الهادئالمحيط.الهنديوالمحيطالهادئالمحيطمصايد

فيالبحريالصيدمحصولنصفمنلأكثرمصدر

إنتاجا،المناطقأكثرالهادئالمحيطشمالومنطقة.العالم

وخليجبيرنجبحرفىالمصيدةالرئيسيةالأسماكوتشمل

سمكالهادئالمحيطشمالفىالأخرىوالمناطقألاسكا

موسى.وسمكالسالمونوسمكوالبولوكالنازلي

الغزيرةالأخرىالمناطقمنعددالهادئوبالمحيط

المحيطشرقيجنوبمياهالمناطقتلكوتشملالمصايد

غرببحاروسواحلالجنوبيةأمريكاساحلقربالهادئ

قربالمصايدوتوفر.اليابانإلىإندونيسيامنالهادئالمحيط

والماكريلوالنازليالانشوفةسمكالجنوبيةأمريكاسواحل

منالساحليةالبحارفيالصيديتمكما.والسردين

والماكريلالأنشوفةسمكأجلمناليابانإلىإندونيسيا

والتونة.والروبيانوالصورلوالسردين

سمكصيدعلىفتعتمد،الفلبينفيالصيدصناعةأما

المياهفيوالتونةوالصورلوالسردينوالماكريلالأنشوفة

الدولأكبرمنالجنوبيةكورياوتعد.الساحلمنالقريبة

المحيطأعماقفيتصطادأساطيلولهاالسمكصيدفي

.الهادئ

أساساهيصيدأساطيلىوماليزياإندونيسيامنولكل

والصورلوالانشوفةالماكريلسمكتصيدصغيرةقوارب

الزينة.سمكمجالفىقيمةتجارةولإندونيسياوالتونة

وبالرغمنسبيامحدودةالسمكيةفمواردهاأسترالياأما

نأإلا،الساحليةمياههافيتوجدالأسماكآلافأنمن

صناعةوتقوم،للأكلصالحأوالكميةغزيرمنهاالقليل

البحرأذنخاصةالمحاربصيدالصغيرةالأستراليةالصيد

يتمكذلك.المروحيوالمحاروالروبيانوالمحاروالكركند

الأسماكأما.والتونةالسالمونوسمكالبوريسمكصيد

سمكفتشملنيوزيلندامياهفيتصادالتيالرئيسية

الأحمروالقدالخشنوالبرتقاليوالهوبيالبركودة

والنهالق.

السمكأنواعوأهمالصيددولكبرياتمنالهندتعد

فيصيدهاشمالتيوالروبيانوالقرشوالماكريلالنعاب

.البنغالوخليجالعرببحر

محصولمنتقريبا%أ6صيدشم.الداخليةا!لصايد

والبحيراتالبركمنالعالمفىالسنويالتجاريالسمك

الداخليةالأسماكومزارعوالكبيرةالصغيرةوالأنهار

1)7.والهند(متريطنمليون6.)2الصينوتتصدر

السمكمحصولحجمفيالعالمدول(متريطنمليون
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سمكمنهماكلويحصدالداخليةالمياهمصادرمنالنابخ

.الأخرىالنباتأكلةوالأسماكوالتلابياالشبوط

الميلاديالعشرينالقرنمنالتسعينياتأواسطوفي

الأسماكصيدفيالدولبينالثالثإندونيسياترتيبكان

والتلابياوالسلورالشبوطأسماكمثلالداخليةالمياهمن

.النباتاكلاتالأسماكمنوغيرها

المتحدةالولاياتفيالعذبةالمياهمصايدأهموتشمل

العظمىوالبحيراتالجنوبيةالولاياتفىالداخليةالمياه

والشبوطالبفلوسمكالجنوبفيالدأخليةالمياهوتوفر

عنبحثافيهاالصيدفيتمالعظمىالبحيراتأماوالسلور

والشبوط.والهفوالأبيضالألوايفسمك

المحصولمن%أأبحوالىتساهم.السمكيةالملزارع

ملايينالعشرةقرابةوتنئمشوياالسنويالعالمىالتجاري

تعيعقالتيالمائيةوالنباتاتوالمحارالسمكمنمتريطن

الأحياءاستزراعالسمكيةالزراعةوتسمىالماء،داخل

المائية.

حقولأوا!بسيطةاانبركمنالسمكيةالمزارعتتفاوت

يكادالتيالكبيرةالهندسيةالمفارخإلىبالمياهالمغمورةالأرز

إبعادعلىالأسماكمزارعوويعملتماما،بيئتهافييتحكم

ويتكاثر،السمكينموحتىالضارةالبيئيةالمؤثرأت

منويحمونهالملائمةبالمغذياتالسمكويزودون

د!عادةعادةالمائيةالتربيةوتستخدم.تفترسهالتيالحيوانات

نقصتالتيوالتونةالسالمونسمكمخزونتكوين

فيتربىالتيالرئيسيةالأسماكوتشمل.بشدةأعدادها

والتلايباالسالمونوسمكالشبوطسمكالأسماكمزارع

والتروتة.والسلوروالتونة

منالسمكإنتاجفيالعالمدولالصينوتتصدر

من%55إنحيثمتريطنملايين01)المائيةالمزارع

مليون1.)2اليابانوتأتي.الصينمصدرهالعالميالإنتاج

الأسماكوأنواع.المائيةالتربيةفيالصينبعد(متريطن

البحروأبراميسالمحارةهياليابانمزارعفىالمرباةالرئيسية

اليابانيةالسمكمزارعتنتجكماالذيلوأصفرالأحمر

للأكل.صالحةبحريةحشائش

السمكصيدشمكيف

طاقمها،أفرادوعددحجمهافيأ!يداسفنتتفاوت

يتفاوتاسماحليةالأساطيلمنجزءاتكونانتىفالسض

عدديصلوقدم،04إلىثمانيةمنمنهاالواحدةطول

يقلقدأوفردا،25أو02إلىمنهاالوأحدةطاقمأفراد

بعدبباقييمفيةظصفوق!صحداحلويقطعهالسمكاليمينع!الصورةفيالرحليمظف.التلصستحفظهالسفينةظهرعلىالسمكمعالجة

اليسار.علىالصورةفيكماتبريد،أماك!فيوحفظهسمرعةالسحكتجميدشمدلكلعد.مباشرةصيده



هؤلاءيقومالصيد.موانئفىتتمالشافىعلىالسمكمعالجة

كمياتبتحضيركندافىروبرتبرنسفيمصنعفىالعمال

.الأسواقإلىلشحنهالحظممنالخاليالسمكمنالوجبةبحجم

وقد.المستخدمةالصيدطريقةعلىاعتمادااثنينأوفردإلى

أسابيع،أوأيامعدةالبحرفىالساحليةالسفنتبقى

التبريد.نظمأوالثلجبوساطةمبرداالمحصولويحفظ

لأشهرالبحرفيفتبقىالطويلالمدىصيدأساطيلأما

بلدهامرافئعنبعيدةمسافاتإلىوتبحر،مرةكل

معالجةسفنعلىالحديثةالأساطيلمنكثيروتحتوي

مبردةوحاملاتتصنيعسفنعلىتحتويمثلماالمحصول

يكونالتيالمحصولمعالجةسفنوتستخدمإمداد.وسفن

منهالمحصولوتحويلالسمكصيدفيم،08عادةطولها

إلىه.منطاقمهاأفرادويتراوح.مختلفةمنتجاتإلى

.العادةفيالنساءفيهمبمنفرد001

السمكلصيدمتنوعةأدواتالبحارةأطقميستخدم

الذيالسمكلسلوكطبقاالمستخدمهالأدواتوتتغير

الأدواتأنواعوأهمالصيد،منطقةوطبيعةيصيدونه

،الشراك-3،الصنارات-2،الشباك-ا:هي

.لرماخا-4

الصيدشباكمنرئيسيةأنواعثلاثةهنالك.الشباك

-3)الجر(السحبشبكة2-السينة-ا:وهيالتجارية

الحبالةشبكة
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السمكمنالعالممحصولثلثمنأكثرتنتج.السينة

الأنشوفةسمكلصيدأساساالبحارةطاقمويستخدمها

والتونةوالسردينوالمنهيدنوالماكريلوالرنجةوالكبلين

ويسئالسملث.الأوقيانوسيالسمكقطعانمنوغيرها

الماء.سطحمنقريباالأوقيانوسي

استخداماالأنواعأكثرالكيسالمستطلةوالسينة

عائمةاطوافولهام00.2و.002بينطولهاويتراوح

ويوجدومثقلاتحلقاتأسفلهافىبينماأعلاهافي

خلاليجريالكيسخطيسمىسلكأوحبل

حلقاتها.

السينةتسمىكبيرةسفينةمنالماءعلىالكيسيرمى

الإسكيفيسمىقويمحركذيصغيرقارببمساعدة

منالإسكيفيدلىقطئالسمكموقعيتحددوعندما

سفينةتتقدمثمومن،الشبكةطرفمعمربوطاالسينة

بعد.السمكبقطعلتحيطالشبكةناشرةمسرعةالسينة

بالقطع.محيطاالكيسبخيطالشبكةأسفليغلقذلك

21منتحملم،07إلى01منالسينةطولويتفاوت

الصيادين.منفردا02إلى

فىمقفلةمخروطيةصيدشبكة)الجر(.السحبشبكة

مفتوحةهىبينماالأسماكتتجمعحيثذنبهاطرف

أطواقتوجدالتيالثعلبيةاستخداماالأنواعوأكثر.المقدمة

ظهرإلىالشبكةوتربطأسفلها.فيوأثقالفمهاأعلىفى

جزافةالسفينةوتسمىطويلينجرسلكيبوساطةالسفينة

سلككلإلىالأبوابيشبهكبيرطوفويربطالمؤحرة،

تجعل،الشبكةالجزافةتجروبينماالسفينةمقدمةقربجر

لتلقفالشبكةفاتحةبعضهاعنتبتعدالأطوافالمياه

ماعرضإلىالشباكفئبعضهذهويمكنالألممماك

.م04يقارب

والمفلطمحالقدسمكلصيدالجرشباكتستخدم

والروبيانوالأسكالوبالأحمروالنهاشوالبولوكوالنازلي

منبالقربتعيع!التيالأخرىوالمحارالسمكوأنواع

بشبكالصيدأغلبيتمكذلك.قاعهعندأوالبحرسطح

،م002عنعمقهايقلمياهفىالقاريالجرففوقالجر

يصلمياهفيتصيدالمؤخرةجزافةسفنبعضأنإلا

السونارأجهزةالسفنهذهوتستخدم.ام،000عمقها

انظر:الأسماكتركزأماكنلتحديدأخرىمتقدمةوأجهزة

وتحملبحارةأربعةمنطاقمالصغيرةوللسفينةالسونار.

تصنئالياتم45عنطولهايزيدالتيالسفنأغلب

أكبر.طاقمإلىوتحتا!

منالعالممحصولثلثمصدربالسفنالصيديعتبر

المياهلأساطيلالرئيسيةاليدأداةالثعلبيةوالشبكة،الأسماك

والاسيوية.الأوروبيةالدولفيالبعيدة

!بم!+--
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فيمستطيلةطويلةشباكعنعبارةالحبالةشباك

الواحدةطولويتراوحمثقلاتأسفلهاوفيأطوافأعلاها

منقريباالمياهعلىالشباكتعلق.م04و.15بينما

خيطمنالحبالةشباكوتصنعالبحر،قاعمنأوالسطح

فىالشبكةوتوضعالماءداخليرىيكادلاالقنبمنرفيع

كنسيجمتشابكاحائطاوتكونالمهاجرةالأسماكطريق

الفجواتوتسمحفيهيعومالذيالسمكيحجزالعنكبوت

منهاالمرورالسمكويحاولمنهايمرأنفقطالسمكةلرأس

.الشباكفيفيقعسابحا

الحبالةشباكمنجداطويلنوعالانجرافشباك

وتست!تقريباكم5طولهاالنايلونخيوطمنمصنع

إلىتمتدشباكوعشرثمانيبينماتنشرأنالواحدةالسفينة

بذلكمكونةالشباكهذهتتركتقريبا.كم05مسافة

أسماكأيشرأكهافىتوقعوهي.الموتبحائطمايسمى

الدلافينوتقعحجمهااونوعهاكانمهماطريقهافيتمر

إلىبالإضافةشراكها.فيكثيراالبحرطيوروحتىوالحيتان

قدمحركاتهاإنحيثالسفنعلىخطراالشباكتمثلذلك

.الشباكفيتشتبك

الجنوبيةوكوريااليابانأساساالشباكهذهتستخدم

بوقفالبيئةحمايةجماعاتمنكثيرنادىوقد.وتايوان

ما989عاموفى.الانجرافشباكبوساطةالصيد

ألانجرأفشباكا!ستخدامبمنعقراراالمتحدةالأمأصدرت

بعدالبحاركلوفىام،199يونيوبعدالهادئالمحيطفي

.ام!29يونيو

كأالأص"فيالسمكسلوكوتستغل.الخطاطف

فيصغيرةبنسبةوتساه!الصنانير،فيالعالقالطعميغريه

بالخطافالصيدطرقوأكثرعالميا،السمكمحصول

بالطعمالصيدأ-:هيالتجاريالصيدفىشيوعا

الطويلة.بالخطوطالصيد3-بالخطافالصيد2-

البحارةيقذفبالطعمالصيدطريقةفي.بالطعمالصلد

الماء،فيالصيدمركبةمنمفرومسمكأوحيبطعم

قطيعالطعميجذب.السمكمنقطيعارؤيتهمعندوذلك

إلى،السمكبصغاريتغذىآخرنوعأيأوالتونةسمك

الطعمالسمكيلتهموبينماالمركبمنقريباالسطح

وحبالأ،عاريةصناراتالبحارةطاقبميستخدمبشراهة

حولممشىالطعممراكبولاغلب،الداخلإلىلجرها

جرالبحارةمنفرداعشرونخلالهمنيستطعالسفينة

السمك.

إلىيصل،الحبالمنعددجريتضمنبالخطافالصيد

منطرفكلمنعمودويمتد،طويلينعمودينمنستة،

معدنقطعتستخدمكثيرةحالاتوفي.مركبطرفي

السمك.لجذبالحبالفيمعقودةمغريةريشأولامعة

سمكبصيدهذهالصيدمراكبمنكبيرأسطولويقوم

القربيةالسواحلمنبالقربالسالمونوسمكالباكور

الخرمانسمكيصادكذلك.المتحدةوالولاياتلكندا

فيالمركبظهرعلىويكونأيضا.بالخطافوالتونة

فقط.بحارانالغالب

رئيسيحبلاستعماليتضمن.الطويلةبالحبالالصلد

الطويلالحبلوينشرقصيرةمتدليةحبالبهمربوطةطويل

الخرمانمثلالأوقيانوسياسممكالصيدالماءسطحعلى

سمكلصيدالقاعمنقريئاالحبليرمىأووالتونةوالقرش

الحبالمنعددشثكويمكن.والهلبوتالقدمثلالقاع

واحدةكلتحملصناراتبها2لأ...إلىيصلالمتدلية

حبالأما.أكم..الحباللعضطولويصلطعمامنها

الطويلالحبلمركبةوتحتاجكثيرأ.أقصرعادةفتكونالقاع

القمراكبأما.بحارةأربعةإلىثلاثةمنمكونطاقمإلى

54إلى02منيتكونطاقضافتحملالكبيرةاليابانية

بحارا.

فىالسمكعاداتعلىالشراكتعتمد.الشراك

وأطعمعلىتحتويالشراكوأغلبالغذاءأوالهجرة

منفقطقليلةنسبةأنإلاالسمكلجذبمغريات

الطريقة.بهذهتصادالعالميالسمكمحصول

القمعشكليشبهممرمنيتكونمدخلالصيدلشراك

فتحةخلالمنالسمكالمدخلهذاويقودالمنحدرأو

ضئيلة.الهروبفيفرصتهاتصبححيثصغيرة

وبهاالصناديقتشبهالتيالصغيرةالشراكتستخدم

توضعالبحر.وسرطانالكركندمثلالمحارصيدفيالطعم

بينما،النهيراتأوالبحيراتأوالبحرقاعفيالشراكهذه

ممروفيالشاطئقربطافيةالكبيرةتو!إلشراك

مكانهافيالشراكهذهتثبيتيتم.المهاجرةالأسماك

البحر.باطنفيخشبيةدعائمفيتربطأوبمرساة

.والسالمونالرنجةسمكلصيدوتستخدم

المركبإلىبحبلمربوطةمشوكةرماحوهي.الرماح

بوساطةرميهاأو،مدفعمنقذفهاويمكنكبيرطوفأو

منلمزيد.الحيتانلقتلالحرابوتستخدمالطاقمأفرادأحد

انظر:،الحرابواستخدامالحيتانصيدعنالمعلومات

.الحوت

ويسوقالسمكيعالجكيف

موتهبعدبسرعةالسمكحالةتتدهور.المعالجةطرق

مهاجمته.فيالتلفتسببالتيالبكتيرياتبدأماوسرعان

ونتيجة.خلاياهفيالبروتينتدميرفيالأنزيماتوتبدأ

علىللمحافظةطرقعدةالسنينعبرطورتلذلك

التلف.منالسمك
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أستخدامتموقد.والتدخينبالملحوالمعالجةالتجفيف

تقللوهي،السمكلحفظالسنينآلافمنذالطريقةهذه

البكتيريانمويبطئكاالسمكفىالرطوبةمحتوىمن

البروتين.وتدمير

وأأسابيعستةلمدةالطلقالهواءفيالسمكوتجفيف

عادةالتجفيفويستخدم.الرطوبةأغلبعنهيزيحأكثر

التدخين.أوبالملحبالمعالجةمصحوئا

السمكالمعالجونيقطعأولآبا!للح،المعالجةحالةفي

السملثيغطىذلكوبعدالظهروعظمالرأسويزيلونقطعا

يسمىملحمزيجعنهوينتج،الرطوبةيزيلالذيبالملح

فىمخللا.اومالحاالحسمكيجففثم،الملحمحلول

السمكويعلقالمالحالمحلوليرشحبالملحالتجفيف

المحلولفيالاسماكفتخزن،التخليلحالةفيأما،ليجف

المالح.

ثمالسمكبقطعأولأالمعالجونيقومالسمكولتدخين

حيثكبيرفرنفييضعونهثمالمالحالمحلولفينقعه

المحترقالخشبرقائقمنالمنبعثينوالحرأرةبالدخانيجفف

نكهةلتحسينأساساالطريقةهذهالمعالجونويستخدم

السمك.

معدنيةأوعيةفيالمقطعالسمكوضعيتضمنالتعليب

تحتألمحتوياتطبخثمالإغلاقمحكمةزجاجيةأو

مانعةالبكتيرياوالضغطالمرتفعةالحرارةتقتلحيثالضغط

البروتين.تدميربذلك

ويتم.البروتينوتدميرالبكتيريانموأيضايمنعالتجميد

الهواء،إليهاينفذلاأغلفةفىبسرعةالمجمداسحمكتغليف

حرارةدرجةفيوتخزنالثلجمنخفيفةبطبقةتغطىأو

منكثيرتحويلوشمأقل.أوالصفرتحتم03تقارب

عظمبدونشرائحإلىوالمفلطحالقدمثلأسماكحصاد

كتلفيمجتمعةالشرائحوتجمد،تجميدهذلكويلي

اصالغأوقضبانشكلفيتصنعثمالسمكمنكبيرة

كذلكالخبز،بكسروتكسىالوجبةبحجمتجزأأوسمك

عجينةوهيالسوريميلعملالتجميدقبلالسمكيفرمقد

أساساالسوريميتستخدماليابانوفي.بالبروتينغنيةسمك

لعملأخرىبلدانفيتستخدمكمااسممك،فطيرةلعمل

بالمحار.شبيهةمنتجات

والزيتالعلفلإنتاجتستخدمأخرىمعالجةأساليب

أنواعمنالسلإلصناعيةهذهإنتاجويتم،السمكمن

والسردين.والمنهيدنوالرنجةوالهفالبلممثلسمك

بطغأولأالمعالجونيقومالسمكمنوالزيتالعلفولإنتاج

العصربطريقةوزشاماءمنهيستخرجونثمبالبخارالسمك

فصلويتمعلفا،لتصبحوتطحنالباقيةالصلبةالمادةوتحفف

.النابذةيسمىتدويرجهازفيالماءمنالسمكزيت

الحيواناتأوالماشيةغذاءإلىالسمكيالعلفيضاف

فيالمرباةوالسالمونالتروتةأسماكمنهتغذىكما،المدللة

سلعلإنتاجالسمكزيتالصانعونويستخدمالمفارخ

والحبر.والشحوموالصبغةالغراءمنهاعديدة

الموائفييومئاالطازجالسمكبيعيمكن.التسويق

منتجاتهالسمكأنإلاالصيد،مناطقمنالقريبة

.وأبي!لمئتلفهمعالجتهيعنيالبعيدةالأسواقفى

ويبيع.السمكموانئفيالسمكمعالجيأغلبيعمل

بعدمزاداتفيللمصانعمحصولهمالصائدينمنكثير

المعروضحجمعلىالمحصولسعرويعتمدالصيد،رحلات

الصائدونيعرفولا.عليهوالطلبالسوقفيالسمكمن

سيجدونكانواوإذا،حصمادهممنسيجنونهمامسبقا

نأإلىهذهالامشقرارعدمحالةأدتوقدلا.أممشترين

نأمنأعضاءهاتمكنتسويقيةتعاونياتالصائدونيكون

ومالمميصيدونماحجمللصيد،يخرجواأنقبليعرفوا،

بطلبياتالصانعونيتقدمكذلك.منهيجنوهأنيتوقع

!بليريدونهاالتيالكميةمحددينالتسويقيةللتعاونيات

السعرعلىالجانبانشفقالوقتنفسوفيالصيادينرحيل

.للمحصولدفعهينبغيالذي

لسماسرةالسمكيةمنتجاتهمأغلبالصانعونيبيعو

المنتجاتبدورهمهؤلاءويبيعالكبرىالمدنفيالسمك

.الأسماكومحلاتللمطاعم

المصايدعلىالمحفاظة

طبيعية،بأسبابالأسماكمنلهاحصرلاأعدأدتموت

المصيدةتستمرذلكومعتتصيدها.حيواناتتأكلهاأو

التوالدمنالخزونتمكنطالماجيدمحصولإنتاجفيالغنية

الصيدمنالإكثارمنأساساالمشاكلوتنبع.سنويابكثرة

علىالحفاظوهدف.السمكفيهايعيعقالتىالمياهوتلويث

تخفضقدالتيالبشريةالنشاطاتفيالتحكمهوالمصايد

.بشدةالسمكمخزون

قوانينالرئيسيةالصيددوللأغلب.الحكوميةالنظم

تكونأنوتكاد.السمكيةمواردهاحمايةعلىللحفاظ

مناطقفيسلطتهاأسمستالبحرعلىالمطلةالدولكل

بحريميل002بطولالممتدةالمصايدعلىالحفاظ

لحمايةالمناطقهذهتهدفشوأطئها.منكم(037)

تحصدهمافيبالتحكمالساحليةاسممكيةالقطرصناعات

منالدولةبدورهيمكنوهذا.الأخرىالبلدانأساطيل

المعنية.المناطقعلىللمحافظةقوانينإصدار

المحصولإجماليتحددحصصاتضعالنظمهذهبعض

المصيدةفيالسمكمنمعينةأنواعمنصيدهيمكنالذي

بالصيدلهايسمحالتيالسفنعددتحددقليلةحالاتوفى
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المناطقالأخرىالقوانينبعضوتحدد.المنطقةتلكفى

أحجامتحديديمكنكمافيها،الصيديمكنوالتواربالتي

المصايد.فياستخدامهايمكنالتيالصيدوسائلوأنواع

المحافظةعلىالماءتلوثفيالتحكميساعدكذلك

الضارةالموادكميةمنالتح!ص!اهذاويحدالمصايدعلى

نإحيث،والساحليةأطاخليةاالمياهفيسكبهايمكنالتي

انتىوالحيواناتالنباتاتأوالسمكتقتلقدالموادهذهمثل

بها.يتغذى

أتفقتالسنينمرعلى.الدوليةوالاتفاقياتاللجان

المياهفيالصيدمواردلإدارةمعاالعملعلىالصيددول

منمعينةأنواعلحمايةعديدةلجانتكوينوتمالدولية

معينة.منطقةفيالأنواعكلأوالسمك

علىبالحفاظالختصةالدوليةاللجانأغلبوتعمل

وأالأعضاءالدولمنالعلماءويقوم.بنهثاثلالمصايد

المحصولحجمعنالإحصائياتبجمعنفسهاالمنظمةمن

منمحددةأنواعأومعينةبمصائدتتعلقبحوثوعمل

هذهلاستعراضمشويااللجانهذهتجتمع.السمك

السمكيةالمواردإدارةطرقعنتوصياتولعملالدراسات

وتطبقتسنأنعضودولةكلعلىيجبذلكوبعد

.التوصياتهذهعلىمبنيةقوانين

لإدارةثنائيةاتفاقياتبعملعديدةدولتقومكذلك

ظلفيدولتانتتفقحيثالدوأجةالمياهفيالسمكيةالموارد

عنالمعلوماتلتبادلدورياالاجتماععلىالاتفاقياتهذه

عليها.الحفاظإجراءتولمناقشةللبلدينالمهمةالمصايد

نشاطاتعدةالعلميأجحثايتض!ن.العلمىالبحث

الأقصىالحدالباحثونيقرر.اسممكمحصوللتحسين

الإضراربدونمشوياحصدهيمكنالذيالسمكلمحصول

.بالخزون

منالمصيدالسمكسعجلاتعلىالباحثونيعتمد

،لأخرىمعنةمنالخزونوفرةفيالتغيراتلمراقبةالمصيدة

كانإذاماتقريرالباحثونيستطعالسجلاتهذهوبتحليل

الصيد.منالتقليلأوالزيادةينبغي

السمكوفرةفيالتغيراتعلىالبيئةاثارالعلماءيدرس

السمكأغلبويتغذى.الأخرىالأنواععلىالصيدوأثر

تفترسالبحريةوالطيوروالفقمةفالدلافينآخر.بسمك

والرنجةكالبلمأنواعصيدمنالإكثارويقلل،الس!ك

الإكثارأنإلا.المفترسةالم!نواعالمتوفرالغذاءمنواسردين

والتونةوالسالمونالقدسمكمثلالمفترسةالأنواعصيدمن

.الفراشعدديزيد

البقاءمعدلاتلزيادةالباحفنهؤلاءبعضيعمل

الأسماكمزارعيالبحثهذامثلويساعدللسمكوالنمو

تجارياالسمكمواردزادتولقد.الخصوصوجهعلى

ذلكإلىبالإضافةأساسا.وأوروباآسيافيكبيرةبدرجة

لتطويرالمصيدغيرالسمكأنواعالباحثينبعضيدرس

لزيادةالجهودتلكمثلوتسعى.جديدةوأسواقمنتجات

السمكيةالمواردعلىالحفاظولتشجيععالمياالمتوفرالغذاء

جديدةسمكيةمواردتطويرخلالومن.الوقتنفسفى

بدونزأد،وربماثابتا،العالممحصوليبقىأنيمكن

بعينه.سمكمخزونصيدمنالإكثار

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الاستهلاكيالسمكأنواع

أسماك،الفرحالربحةال!!سرط

الفضيةلمولىالسالأسترحولىا

روسلقااي!نسردالتودةلأا

سمك،لقداسمكالسلور،لىسا

القشرالأديصالسمكالموري

سملث،الماكريلالكل!سمكسمك،اقىدوت

المفلطحموسىسمكسمك،هـتةاض

سمكة،ي!لمنهيدالصيرواسم!!التولة

لقلمهااسمك،للاخاالىزلحدا

سمك،الهلبوتاحتمبوطاالرويجيالحدوث

السمك،لالطاالراحوص

أخرىبحريةأطعمة

المحارالروبيانالححرأذلى

المروحىالمحارالبحرلىسرطالمحربلح

الملزمىالمحارالكركمدالبحراآ

صلةذاتأخرىمقالات

الأسماكصيدبانكسالجراندالمائيةالأحياءاستزراع

العاقالأعديةحفظالإسفمج

لكريلالحوتالأسماكا

للؤلؤالشبكةاالحليحتيار

الموضوعصرعنا

الأسماكصيدأماكن

السحريةالمصايد-أ

الداخليةالمصايد!

السمكيةالمزارع-خ!

السمكصيديتمكيف

الشراكحالشباك

الرماح-دالحطاطيص-!

ويسوقالسمكيعالجكيف

العالحةطرث-أ

التسويةط!

المصايدعلىالمحافظة

الح!صميةالسظم-أ

الدوليةوالاتعاقياتاللحاد!

العلحىالبحث



916السينماصناعة

أسئلة

منالعالميالتجاريالإنتاجمعظميوفرهالسمكأنواعأي

السمك؟

قيما؟غذاءالأسماكتعتبرلماذا-2

عددنموزيادةفيذلكسماعدوكيف؟المياهبتقليبيقصدماذا-3

ما؟ممطقةفيالسمك

المقبوضالسمكلبيعالتسويقيةالتعاونيةطريقةتختلفكيف!-4

المزاد؟طريقةعن

السمكية؟المزارعما

السمك؟صيدفيالرئيسيةالدولما-6

تعمل؟وكيف؟السينةشبكةما7

عددعلىالسمكمنمعينلوعصيدمنالإكثاريؤثركيف!-8

آحر؟نوعمنالسمك

يستحدماد؟وفيم؟السمكوزيتالسمكعلف!ما9

علىالحفاظفىالمصايدع!الحفاظمناطقتساعدكيف-01

السمك؟

وتعرف.الأفلامصناعةمهنةأوفنالسيئماصئاعة

منسلسلةالمتحركوالفيلم.المتحركةالصورباسمأيضا

،تتحركوكأنهاتبدو،شريطأوفيلمعلىالمسجلةالصور

الفيديو.عرضجهازأوعرضآلةخلالمنتعرضحينما

شعبية،الفنيةالأشكالأكثرالسينمائيالفيلمأصبحلقد

.بأسرهالعالمفيللإمتاعتحقيقاوأكثرها

منويمكنهمالجديدةالأفكارللناسالفيلميقدم

فىالطلابيستحينبينما،الاجت!اعيةالمشكلاتاكتشاف

المجالاتفيوتستخدم،التعليميةبالأفلامدراستهم

العماللتدريبالفيديووشمرائطالخاصةالأفلامالصناعية

فىالأفلاممنتستفيدفإنهاالحكوماتأما.والموظفين

إليهم.المعلوماتوتقديمالمواطنينعلىالتأثير

فحعسب،للمعلوماتومصدراللترفيهأداةليسوالفيلم

فىمثلهأساسيافنياشكلايعدذلكإلىبالإضافةلكنه

المبدعفيهيمستخدم،المسرحيوالعملالرسممثلذلك

نفسه.عنللتعبيرالتصويرالات

السينماتاريخ

حالةفىالأشسياءبتصويريحلمالقدممنذالإنسانظل

التاسئالقرنمنالأخيرةالسنواتجاءتأنإلىحركة

فيأدتالتي،الصناعيةالاخترأعاتببعضالميلاديعشر

وعرضهاشريطعلىالصورمنمجموعةتقديمإلىالنهاية

متحركة.تبدوتجعلهابطريقة

المصورمحاولةالصددهذافيالمبكرةالمحاولاتأشو

مأ877عاميفيبردجمايإدواردالأصلالإنجليزي

يجريلحصانالصورمنمجموعةبتقديمام،878و

مواقعمنتصويرالة42ثم21امشخدامطريقعنوذلك

جهاز.السيممائيةالأفلاملعرضيستعمل.ملم35عرضجهاز

أربعإلىالصوتبتحويليقومصوتيبمسبارمزودأعلاهالعرضر

.للصوتمجسمةقنوات

تلكنجاحأدىوقد.يجريوهوالحصانلتصوير،ثابتة

وإنجلترا،أمريكا،فيالخترعينمنعددتشجيعإلىالتجربة

عرضأولجاءوهكذا،نفسهالاتجاهفيالسيرعلىوفرنسا

جهازأديسونقدمحينماأم398عامالمتحركةللصور

داخلهتمرأسودصندوقوهو،المتحركةالصورعرض

منواحدمتفرجويشاهدهاالمكبرةغيرالصورمنمجموعة

أجضةاستبدالماتمولصرعان.ثانيةتسعينلمدةثقبخلال

علىوعرضهاالصوربتكبيرتقوم،الصندوقبهذاعرض

نفسه.الوقتفيمتفرجمنأكثرأمامالشاشة

المدنفيالسينمائيةالعروضانتشرتماوسرعان

فيالمتنقلةالعروضقوافلبدأتثم،الكبرىالأمريكية

وفي.والقرىالصغيرةالمدنإلىالعروضتلكحمل

العرضدورتظهربدأتالميلاديعشرالتاسعالقرننهايات

السينمائية.الأفلاملعرضخصيصااقيمتالتي

إعادةتقديمعلىتركزالأولىأيامهافيالسينماكانت

الشعبية،للقصصالحيوالتجسيدالمهمةالأحداثتمثيل

تقديمإلىللتحولبسرعةتمهدكانتالتطوراتلكن

روائيعملأولبورتر،إدوينقدموهكذا.الروائيةالأفلام
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الضوء.إلىالفيلمحلالهاتحعرضالتىالمدةفىسحكماللصراع

إلىوالفتحةالعدسةخلالالضوءيمرمفتوحاالمصراعي!صدفعدما

أحديعرضأدإلىحركةدودبالميلمالتسحيلإبرةوتمسك.الفيلم

إلىالمحلبويدحل،الإبرةوتسمحبالمصراعويعلقالضوءإلىالأطر

وتت!صر.التالىرالإطإلىالفيلمقسح!مسسةعجلةأسمانتقو!

تالية.كل!ىمرة42الدورةهذه

الكبرىالقطارسرقةوهو،أم309عامالسينماتاريخفي

تارلفىمثيراحدثاحاءدقيقة11مدتهروائيفيلموهو

اسمينما.

السينمالصناعةالأولىاسشواتفيهوليوود.مولد

الأفلامالمحانتاحيقومالأمريكيةاالمدنمنكبيرعددكان

السينما،صناعةتطورومعالوقتبمرورلكن،السينمائية

حاليفورنياجنوبىإلىوأكثرأكثريتجهونالمنتجونبدأ

نشوبوقبل.العامطوالللتصويرالملائمالمناخحيث

الشركاتبعضكانت،أم419عامالأولىالعالميةالحرب

التصويرأماكنمنعددالنفسهاأقامتقدالمنتجة

ثم.أنجلوسلوسفيهوليوودمنطقةحول()الاستديوهات

تلكانفرادإلىأدتالتيالدوليةالتطوراتبعضحدثت

وارتباطالعالمفىالسينماصناعةعلىبالسيطرةالمنطقة

التطوراتتلكأبرزومن.هوليوودباسمالجديدالفنذلك

الأوروبيةالمنافسةعلىقضتالأولىالعالميةالحربأن

إيطالياحكومتاركزتفقد،الأمريكيةللسينماالقوية

أ!شاعةالماديدعمهماوسحبتاللقتالجهودهماوفرنسا

هوليوودانفردتوهكذا،الدولتينهاتينفيالسينما

لتقديمببذخينفقونوالمنتجونانحرجونوبدأبالساحة

السين!اصناعةبقمةهوليوودلتنفردالمبهرةوالملابسالمناظر

.منازعبلا

بصناعةالمطلقهوليوودانفراديعنيلاذلكلكن

لمنافسةأوروباماعادتفسرعان،العالمفىالسينما

شعلقفيماوبخاصةالسينما،صناعةفيالمتحدةالولايات

السينمافنعلىالجديدةالفنيةالأساليببعضبتطبيق

الألمانيةالسينمافيالتعبيريةظهرتوهكذا،كالتعبيرية

وأالظاهريالواقعمجردوليس،النفسىالواقععلىلتركز

عاممنابتداء)اسحابق(السوفييتيالاتحادوفي.الخارجى

مخرجيهاأبرزكاننشطةسينمائيةحركةبدأتأم،229

الصامتةالسوفييتيةالسينماريخعالذيآيزدشتينسيرجي

اسمينمامصافإلىأم،259عامفيبوتمكينبفيلمه

العالمية.

القرنمنالعشرينياتمنتصفحتى.الناطقةالسينما

الأفلامكانتإذ،صامتةالسينماكانتالميلاديالعشرين

ثمالمباشر،الحوارحتىأو،الحيةالموسيقىبمصاحبةتؤدى

فيماالشريطعلىالمطبوعة)التترات(والنهاياتالمقدمات

بعد.

اتتقدالخترعينجهودكانت،أم279عاموبحلول

وهوناطقفيلمأولتقديمالعامهذافىتموهكذاث!ارها.

الشريطبينالتزامنتحقيقفيهتمالذيالجازمقى

عاموبحلول.المسجلةالصوتوأسطوانةالسينمائي

شريطعلىالصوتتسجيلعمليةأصبحتأم،929

إلىالصامتةالسينماانتهتوهكذا،شائعةعمليةالصورة

اللأبد.

الثانيةالعالميةالحرببدايةسبقتالتيالسنواتفي

الساحتينعلىالتطوراتبعضحدثت،أم939عام

منالثلاثينياتشهدتهوأجوودفي.أجةوالدرالأمريكيةا

الروائيةالأفلاممنلونيندحولالميلاديأحشريناالقرد

الغنائيالفيلموهما،واضحبتركيزالساحةإلى

ظهورفإننفسهالوقتوفى.العصاباتوفيلمالاستعراضي

وألمانيا)سابقا(السوفييتيالاتحادفىاسمياسىالقهرأنظمة

أوروبامنالمبدعينمنكبيرعددهجرةإلىأدتالنازية

ة!!

3!-

مىصكص،ف!سض

الصوتمسحل

جلماليمقياس

التسجيل!مصباح لأالصوتمسلك

المكشو!

ءسفين"شق-

لا
ي!

الخطعلىابيالضوءشعاعبوساطةفيلمعلىيصورالصوتمسلك

تحولهعدسةحلالماراللتسجيلمصباحم!المتمعاعويحرجالمؤشر.

الكهربائيةللمبضاتامشجابةتهتزمرآةلحووتوجههإسعييشكلإلى

المرآةوتقوم.الصوتلمسلكالمسحلالمعمطيسىأصتحريصأامنالصادرة

داخلشقخلالم!وأسملأعلىإلىالإسفيمىالشعاعلعكسالمهتزة

إلىيتحولاعيلماعلىالصوءمنمحينلوعسعرضتقومأحرىعدسة

.العرضآلةتشعيلعدالفيلميتحركعمدماصوت

المصر"4."كاكا"لآ--3

كا+القيلم

الأسءزركا،ءص/3،جمو!3

3!الفميط!ح""-يرء؟!لد!ه

كا!"/!-ك!ؤ

،!!يواعمظق

يزكا-يلم!رأيمش؟3

كأ،كا"1!3
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مصراعوهناكتشغيلها،أثناءالفيلمتسحبمسننةأقراصعلىالعرضآلةتحتوي،شاشةعلىالأصواتوإخراجالصوربعرضتقومالعرضآلة

مسلكخلالمنالضوءمنمكثفشعاعبتمريرمولدمصباحويقومالإطار،استقرارقبلالفيلمإلىالوصولمنالضوءيمنعدوأر

هذهوتضخم،كوبائيةنبضاتإلىفيتحولكهروضوئيةخليةع!الأخرىالجهةمنالمارالضوءتغايروينعكسللصوتمصور

الصالة.فيالفيلملعرضمصاحبللصوتمكبرإلىوتحولكميرةبدرجةالنبضات

لمصراا

في-1!-

لضوءارمصد

الكهروضوثيةالخلهة

الحركةإلىجديدةدماءأضافمما،المتحدةالولاياتإلى

هوليوود.فيالسينمائية

نأبعدخاصة،الثانيةالعالميةالحربسنواتوفي

الأمريكيةالسينماتفرغتام،419عامأمريكادخلتها

الأفلامتقديمطريقعنالحربيالمجهودفيللمساهمة

الهممتشحذالتىالروائيةوالأفلامالوثائقيةالحربية

والعزائم.

لمناقشةوالكتابالخرجيناتجاهإلىالحربأدتوقد

وأ،الحربمابعدبواقعيةسميفيما،الاجتماعيةآثارها

تصويرإلىبالخرجيندفعتواقعيةوهي،الجديدةالواقعية

غيرالممثليناممتخداموإلى،الطيعيةمواقعهافيالمناظر

روسيلينيروبرتوالاتجاهذلكمخرجيأشهرومن.المحترفين

سيكا.ديوفيتوريو

القرنمنالخمسينياتشهدتنفسهالوقتفي

تراجعاالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالميلاديالعشرين

التيالمنافسةبسببوذلكالسينما،صناعةفىواضحا

انخففأندرجةإلىالتلفاز.وهوالجديد،الوافدقدمها

إلىالحربقبلالعامفىفيلما055منهوليوودإنتاج

العشرين.القرنمنالخمسينياتفيفيلما025

مصصفيالعربيةالسينمافجرانبثق.العربيةالسينما

لهامصريةشركةأولأميرعزيزةالسيدةأسستحيث

فيليلىباسمالأولفيلمهاوخرج،فيلمإيزيسباسم

خرجالفيلمهذاأعقابفىأم(.-289ا)279موسم

التيحافظبهيجةالسيدةفيهاشتركتالذيزينبفيلم

قامتثم.فيلمفنارباسمسينمائيةشركةبعدفيماأسست

فيلملوتسباسمسينمائيةشركةوأنشأتداغرآسيا

رشديفاطمةدورجاءثمالصحراء.غادةفيلموقدمت

النسوية،الجهودتلكأثناءوفي.سينمائيةشركةفأسمست

ففي.الرجالأكتافعلىسينمائيةشمركاتبعضقامت

باسمشركةبتأسيسلاماوإبراهيمبدرالأخوانقامالقاهرة

الصحراءفيقبلةالأولشريطهماوكانفيلمكندور

أستديوبعدأفلامهمالإخراجخاصاأستديولهماوأنشا

توجوأنتجالإسكندريةوفي.بالإسكندريةبيوميمحمد

7291عاميبينوفيماالسينما.ودعمأفلامامزراحي
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،ام319عاموفىفيلما.11المحليالنتاجبلغام،و.39

أول!كانالمطرأنشودةباسمفيلمافيلمبهناشركةأنتجت

فيلماوهبييوسفأخرجذلكبعدثم.غنائىمحليفيلم

تسجيلآلةلأنباريسفيأستديوفيإخراجهوكانناطقا

مصر.إلىبعدوردتقدتكنلمالصوت

مثل:مصرفنانوبدأ،الغنائيةالأفلامصناعةوبارتقاء

علي،ونجاةمراد،وليلى،كلثوموأم،الوهابعبدمحمد

فيلم:مثلالأفلاممنمجموعةإعدادفيالأطرلقوفريد

عليهتقومالذيمصرأستديوبدأ،الفيلمهذاوبعدوداد.

الإنتاجفيإيجابيادورايتخذوالسينماللتمثيلمصرشركة

بدأالثانيةالعالميةالحربأعقابوفى.الرفيعالسينمائي

.والمغربولبنانالعراقفيالأفلامإنتاج

خطتالعشرينالقرنمنالثانىالنصفوخلال

قيمة.ذاتوموضوعيةفنيةخطواتالعربيةالسينما

وافتتحتمجهزةحديثةومعاملأستديوهاتوأنشأت

الفنيةالاتجاهاتعلىتعتمدأفلاماوأنتجتللسينمامعاهد

صلاحمثلالمتميزينالخرجينمنكبيرعددوظهر.الحديثة

تقديرانالواالذينالشيخوكمالشما!نويوسفسيفأبو

علىحرصتالشبابمنكوكبةبهمولحقكبيرا،عالميا

وتجرد.موضوعيةفىالشارعرجلعنالسينماتعبرأن

علىمتعددةنجاحاتالعربيةالسينماحققتوقد

ونقلت،العربيةالأفلاموترجمت،العالميةالسينماصعيد

نتيجةأكثرالعربيةالسينماوتطورت.العالمدولكلإلى

بدأالغربإنحتى،الغربيةالسينمايمالمشتركالاحتكاك

دورهالهاكانعربيةلشخصياتأفلامإنتاجعلىيقبل

تحريرزعماءقادةأحدانحتار،عمرفيلممثلالفعالوتأثيرها

الإيطالي.الاستعمارمنليبيا

المودموعةفيصلةذاتمقالات

ألو!ميصصلاحإنجريد،برجمانوودي،آلن

صلةذاتأخرىمقالات

لضلياالرسمالفوتوغرافىالتصوير

حيةهسمرالتلفازا

الموضوعصرعنا

السينماتاريخ-أ

هوليوودمولد-أ

الماطقةالسينماب

العربيةالسينما-خ!

أسئلة

ذلك.وصحللترولشمجردةأداةالفيلمليس

السيممالصناعةهوليوودمدينةموقعاحتيارفيالسب!ما2

لأمريكية؟ا

فيها؟التطهورحدثوكيف؟الناطقةالسينمابدأتمتى-3

السيخمائى؟الإنتاحعلىالثاليةالعالميةالحر!أثرتكيف4

العربية.السيمماتاريخفيالبارزةالأعلامأهماذكر-5

)شعبالحوتانظر:.الحيتانصيدصئاعة

الا،ن(،الدولية)المشكلاتالطبيعيةالملواردصيانة(بمالباسك

(.السمكصيد)صناعة

تستخدمالصناعةأنواعمننوعالكيميائدةالصئاعة

وهذه.المنتجاتمنواسعةتشكيلةصناعةفىالكيمياء

السياراتتسيرالتيالوقودأنواععلىتشتملالمنتجات

لمعالجةالأطباءيصفهاالتىوالأدويةالأخرىوالمركبات

الموادأنكمابيوتنا.تبهجالتىوالدهانات،الأمراض

والمطاطالصناعيةوالأليافوالمنظفاتالبلاستيكية

للصناعةالمهمةالمنتجاتمنبعضهيالصناعي

الليف،انظر:،المعلوماتمنولمزيد.الكيميائية

الدواء.،البلاستيك،البتروكيميائيات

.الخطيرةانحلفاتالكيمرجيا؟الكيمياء،أيضا:انظر

الم!ب!(بم)صناعةالملابسانظر:.الملايسصئاعة

النسيج.

البيت،فييزاولللصناعةنظامالمئزليةالصئاعة

ويعملعشر.والتاسععشرالثامنالقرنينخلالانتشروقد

تضيفريفيةعائلاترئيسيةبصورةالمنزليةالصناعةفي

البيت.فيمنتوجاتصناعةالزراعةمندخلهاإلى

المصنوعةالموادويجمع،الخامبالموادالتاجرويزودهم

يحصلالذيالثمنمنمئويةنسبةللعائلةويدفعويسوقها،

القمالقهيالمنزليةالصناعةفيالمنتوجاتوأهم.عليه

والسجاير،،الأحذيةالأخرىالمنتوجاتوتشمل.والملابس

باليد.المطرزةوالمواد

فيهاتكونصناعةأيةأيضااليومالمنزليةالصناعةوتعنى

أنواعبعضزالوما.البيتفيمنتجةالخدماتالبضائأو

الخصوصيةبالغةأخرىوأعمال،والخياطة،اليدويالتطريز

هذا،إلىوإضافة.منزليةصناعاتبوصفهاإنتاجهايتم

منجديدنوعظهورإلىاليومالاقتصاديينبعضيشير

الناسبينالمكتبيالعملتداولازديادمنالمنزليةالصناعة

البيت.فىالحاسوباستعمالخلالمن

السباكةالفدزية(بما!شغال)أدواتالأداةانظر:اوور

الصمابير(.تعمل)كي!

فيشبيهةدلنقر،نحاسيةموسيقيةآدةالمعدديالصئج

أعلىالصنجوسطويماثل.الحافةالعريضةبالقبعةشكلها
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،جلديمقبضمنبالصنج،الموسيقييمسك.القبعة

مدرجمنجزءعلىيعلقهأو،الصنجبوسطمربوط

متباينةنغماتيحدثأنالموسيقيويستطع.المسرح

بميتدة،واحدصنجبنقرأوباخر،الصنجبنقرالأصوات

وأبلبادمغطىمعدنيأوخشبيرأسذاتموقةوهي

.قماش

معظمويفضل.مختلفةبأحجامالصنجيصنع

سم.هوه03بينماقطرهيبلغالذيالصنجالموسيقيين

تتشابهولاالقطر،وفى،السمكفيالأصناجوتختلف

الموسيقى.انظر:تماما.منهمااثنينأيأصوات

بقايامعبالصنجالشبيهةالالاتبعضعلىعثروقد

الانيعرففيمانشأتالتيالسندنهرواديحضارة

وقد.التقريبوجهعلى.مق0052عام-بباكعستان

عاممرةلأولالصنجالموسيقيةالفرقإحدىاستخدمت

فيالأوبرامسرحياتمنمسرحيةقدمتعندما،أم068

الولاياتفيزلدجانشركةوتصنع.بألمانياهامبورج

العالم.فياستخداماالصنجأنواعأكثرالأمريكيةالمتحدة

.أم623عاممنذالأصناجتصنعالشركةهذهظلتوقد

كلمةوتعنىتركيا،فىمرةلأولالشركةهذهأنشئت

الصنج.حدادبالتركيةزلدجان

النباتاتمجموعةمننباتأيعلىيطلقاسمالصئجيه

المدارية.البلدانفيتنموالتيالبقولياترتبةمنالكبيرة

لونهاأزهارذاتشجيراتأوصغيرةأعشابالصمنجية

وريقاتثلاثعادةلهامركبةأوراقاالنباتويحملأصفر.

البرسيم.أوراقفيالحالممطكما

أليافه.منالاستفادةأجلمنالصنجيةمننوعويزرع

وشباكوالحبالالقنبقماشصنعفيالليفويستعمل

منتحملاوأشدأقوىوهوالسجائر.وأوراقالصيد

.الجوت

(.تاريخية)نبذةالحذاءانظر:.ل!ا

)إيفاد(الزراعيةللتنميةالدوليالصندوق

إيفادتقدم.المتخصصةالمتحدةالأموكالاتإحدى

الفقيرةالدولفىوالريفيةالزراعيةللتنميةالماليةالمساعدة

الأمفيالأعضاءالدولومعظم.المنظمةإلىالمنضمة

إيفاد.فيأعضاءالمتحدة

فيالغذائيالإنتاجلتطويرالمصممةالمشاريعإيفادتمول

والمرأكزالسياساتتقويةعلىأيضاوتعمل،الناميةالدول

والظروفالغذائيةالمستوياتوتطويرالدوللهذهالزرأعية

ومقرها،ام779عامفيإيفادأسستفيها.المعيشية

روما.فىالرئيسي

مستقلةأكبرجماعةللطبيعةادوليالصئدو!

عامالصندوقأل!س!.البيئةعلىالحفاظمجالفيتعمل

وقد،الفطريةللحياةالدولىالصندوقاسمتحتأم619

معالصندوقلهذاالدعميقدمونالذينالأفرادعددبلغ

ملايينثلاثةحواليالعشرينالقرنمنالتعسعينياتأوائل

للصندوقالرئيسيوالمقر.العالمأنحاءجميعمنشخص

سويسرا.في

علىالمحافظة:منهاالأهدافمنعددوللصندوق

انظر:.البيئةأنظمةوأنواع،والنباتاتالحيواناتأنواعتعدد

المتزنالاستخدامعلىالتأكيدوكذلك.علم،البيئة

تقللالتيالأعمالوتشجيعالمتجددةالطبيعةلمصادر

البيئةبنوعيةحلالذيالضررمعالجةوأيضا.التلوث

الطبيعية.

الأولىسنواتهفىللطبيعةالدولىالصندوقركزولقد

السبعمثلالوحيدةالآنواعبقاءيهددالذيالخطرعلى

علىالانالصندوقويركز.العملاقةالبانداأو،الهندي

القطبية،العسهولمنمتكاملةبيئاتحمايةإلىالحاجة

المناطقغاباتمنوكذلكبالمياهالمغمورةوالأراضي

والمزروعات،بالنباتاتالصندوقويهتم.الممطرةالمدارية

المجتمعاتفيهابما،الثدييةبالحيواناتاهتمامهإلىبالإضافة

البدائية.الإنسانية

للعملمشاريعإنشاءللطبيعةالدوليالصندوقيتولى

البيئة،علىالمحافظةأهدافودعمالمحليينالسكانمع

الدوليالصندوقويشجع.المحميةالمناطقوإدارةوتحديد

التربيةمجالفيالبيئةعلىالحفاظبأهميةالشعورللطبيعة

وإنتاجوالمعلمينالمحليينمإلسكانالعملخلالمن

التدريس.)معينات(ووسائلالمطبوعاتمنسلسلة

الصندوقبهايقومالتيالختلفةالمشاريعأمثلةومن

ضمانعلىللعملالصندوقبهيقومماللطبيعةالدولي

الكاميرونفيالكوربغابةمثلالمداريةالغاباتمستقبل

ناحيةومن.المحليةالمشاركةتشجيعخلالمنوذلك

المهددةالحيواناتلحمايةبحملاتالصندوقيقومأخرى

الفيلة:مثلالأخرىمنتجاتهاأولحومهاأجلمنبالقتل

.والحيتانالقرنووحيد

الفطرية.الحياةحمايةأيضا:انظر

للأممالتابعالطفولةرعايةصندوق

اليونيسيف.(،الطفولة)رعايةالمتحدةالأمانظر:.المتحدة

!طيستثمرم!ا!لاعتما!اوللسوقصلدوق

المالسوقمصطلحويشير.الأجلقصيرةضماناتفى
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صندوقويعرفوبيعها.الضماناتهذهمثلشراءإلى

وأالنقديةالأصولباعتماداتأيضا،المالسوق

المالية.الاعتماداتأوالنقديةالاعتمادات

لفتراتالأموالاقتراضإلىالمؤسساتمنكثيرتحتاج

المؤسساتهذهوتشمل-أق!!أوعاملمدة-قصيرةزمنية

والمؤس!ساتأصثمر!صاتاوبعض،والمصارف،الحكومة

السوقفيالمؤسساتهذهتبيعهاالتيفالضمانات.المالية

بمعدلاتكبيرحدإلىمربوطةعائداتعنتثمرالمالى

اسسوقلضماناتالشائعةالأنواعوتتضمن،الحالىالربح

الرصيد.وشهادات،الخزانةسنداتالمالى

فإن،خرى19المتبادلةالاعتماداتجميعومثل

المستثمرين،منكثيرةأموالآيجبمالمالسوقصندوت

أحوالعلىاعتمادانسبتها،تتفاوتأرباحالهمويدفع

التىالنسبةعنتزيد-احموماوجهوعلى-ولكنها،السوق

توفيرهمحساباتفىالمستثمرينصغارعليهايحصل

المدفوعة.الأرباحلنسبالمقيدة

،المالسوقصندوقفيالمالتضمنلاالحكوماتإن

فىأساسأ،المالسوقصندوقاعتمادأتتستثمرولذلك

مأمونة.تعدوالتىالخاطر،القليلةالضمانات

فيأم079عامالمالأسواقصناديقأدخلت

عندماوذلكأم؟789عامواشتهرت،المتحدةالولايات

أدتعاليةأرباحاالمنخفضةالأوليةالاستثماراتجنت

والولاياتوكندا،أستراليا،فىالمضطردنموهاضمانإلى

،ام829عامفىالاتجاههذاوقفتمولكن،المتحدة

تعرضالأخرىاضوفيرامؤسساتبعضبدأتعندما

أسواقصناديقتقدمهاالتيتلكمثلحصيلتهاأرباحا

.المال

الاستثمار.:أيضاانظر

الاقتصاديللإنماءالعربيالصندوق

العربى)الصدوقالعربيةالمنظماتانظر:.والاجتماعي

والاحتماعي(.الاقتصاديللإنماء

الاستثمارشركةانظر:.المتئاميالصئدوق

الائتماني.

فىالبريالنباتانظر:.المخشخشالصئدوق

الخمتمخش(.)الصندوقالعربي!البلاد

أليا.أل!نغاميعزفجهازا!سيقىا!وق

مشغليدفعهادوارةأسطوانةمنمعدنيةدبابيستبرزحيث

مختلفةمعدنيةأسنانبنقرالدبابيعروتقوم.منتظم

توضعالألغامولإصدارآليا.الر!ميقىيعرفالموسيقيالمندوق

ذاتمعدنيةأسنادعلىتنقردوارةالةأسص!إعلىالصل!صدبابيس

الأسطوانة.بدفعآلىد:أ،!يقومكما.محتلفةاأطوا

ويمكن.عاليةنغماتذأترقيقةأصواتامحدثة،الأطوال

يستطيعثمومننفسها،النغمةعلىأسنانعدةضبط

بسرعة.النغماتيكررأنالصندوق

حائطيةبساعاتالموسيقيةالصناديقوصليمكنكما

تركيبتموقد.زمنيةساعةمدىعلىمعينةألحانالتعزف

لعبفي،الساعاتفيالموسيقيةالصناديقمنأنواع

.الاخرىالأشياءمنغيرهاوفى،الأطفال

دقيقةمحززةمزاميرالقديمةالموسيقيةللصناديقوكان

الأرغن.أصوأتتشبهأصواتاوتعطى،الأسنانمنبدلآ

الساحرةالموسيقيةالقطعمنكثيراهايدنجوزيفوكتب

الخترينبعضطورعشرالتاسعالقرنوفي.الأجهزةلهذه

سن.4..أسنانهابلغتموسيقيةصناديق

دودة051منتتأدفمنظمةالدوليالئقدصددوو

الدولية.والمدفوعاتللتجارةفعالنظامتتبيتعلىتعمل

الدولمساعدةإلىلوائحها،تنصكما،المنظمةتسعى

ومستوىسرئ!اقتصادينموإلىالتوصلعلىالأعضاء

تقدمإنهاثم.أفضلمعيشيةومستويات،العمالةمنرفيع

ولمجعاون.العالميةوالديونالماليةالمسائلحولالاستشارات

الماليةللمبادلاتمنتظمةترتيباتعلىللحفاظأعضاؤها

.الأمبين

بريتونمؤتمربعدالدوليالنقدصندوقتأسص!وقد

منبتمويلأم479عامعملهوباشر.أم449عاموودز

ويستخدم.أمريكيدولاربلايينتسعةبلغوالنقدالذهب

مواجهةفىالأعضاءلمساعدةالتمويلهذاالصندوق
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شممالأ1251دائرةعندوتتقا!،الغربفيوعبيانأوجدأم969عاموفي.المدفوعاتميزانمشكلات

سطحفوقارتفاعهايبلغشرقا.21454عرضوبخطحقوقاسمتحتالاحتياطيةالأرصدةمننوعاالصندوق

جعلالمتوسطالجغرافيموقعها.م003/2حواليالبحرالذهبمنالدوليةالاحتياطياتلدعمالخاصةالصحب

الصيفأشهرحرارةمتوسطإنحيثمعتدلأ،مناخهابلغتالعشرينالقرنمنالتسعينياتأوائلوبحلولوالنقد.

وتتراوح.م61الشتاءأشهرحرارةأنحينفيم23.أمريكيدولاربليون021الصندوقأرصدة

كمياتوهي.العامفيملم2003-00بينالامطاركميةوكالاتمنمتخصصةوكالةالدوليالنقدوصندوق

بإمنطقةفيالامطاربكمياتضرنتماإذانسبياقليلةبالبنكالاتصالوثيقةالو!لةوهذه.المتحدةالأمهيئة

.العامفيملمأ،000علىتزيدالتيأنالدوليالبنكعضويةفيراغببلدكلوعلى.الدولي

فقد،العالمفيالمدنأقدمومن،عريقةمدينةوصنعاءواشنطنمنالصندوقويتخذ.الصندوقإلىأودلآينتسب

وسببتاريخهاحولوالاجتهاداتالكتاباتاختلفت.لهرئيسئامقراالمتحدةبالولايات

بانيهاأنامهمازيالعمملانمشاواشالمؤمسسلنالحقيقىعقيه"لتعممميههوحقوقبمالدوليالبنكوودزبمبريتونأيضا:انظر

تباينت..الخاصةالسحب

العالم.مدنأقدمبينمنصنعاءمدينةفإنالاجتهادات

مدأبوابعشرةام629عامحتىصنعاءلمدينةوكانالعربيةالمنظماتانظر:.العرييالئقدصئدوو

الجنوبياليمنبابهوواحدبابسوىالانحتىمنهايبق(.العربيالنقد)صمدوق

منازلهاالقديمةالمدينةيميزولايزال.القديمةالمدينةفى

عددهايزباتيالعامرةومسابهاوحماماتهاوأسواقهاجبلىحوضفيتقع.اليمنيةالجمهوريةعاصمةصئعاء

مسجدا.ثمانينعلىعصروجبلاالشرقفينقمجبلأهمهابمرتفعاتمحاط

،-كا3سثإش

-د-3-خ؟ءكال!3ى"كا-لا!كاعكا4؟كاخشئرل!لآء،؟؟؟لا!كا؟؟صكأتم+لا!!

؟!"؟ىى!!2!تنشين!ئئير؟ع9لم9!

+ء"صءعثبمك!صص!يه!ثر!-؟كا"؟-ء!لأ؟".لأ-ش!ى!3?لآلأ

؟!ء!،!؟يخ،ئح!ىكا"س!7تمين

-!+"تن**-""!-لأ"!س+ض!!*

؟؟سء؟ء-ء+ء*7؟ىبررز*ء!4!؟ئخ!!ىى!في!*

!ة!سس!ءيهي!يرك!!-7ىكاءص

لأرربر*عقيجروجم!-7ئنزر

-فييرئغ!!ع3ير!"ء31ئرخ2تنبرء!،4تنيرصقي!ع،!!ص!يرئنء-ء

غكا?!؟ير1ا7ء!ررلإ!!!حوير!لمكبمفئسء!ى
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أروىالملكةجامعفيهاويظهرصنعاءمدينةمنجانب
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بنويربناهوقد،القديمةالمدينةالكبيرالجامعيتوسط

السادسةالسنةفيعس!الرسولمنبامرالأنصارييحنس

فيوالأسواقمرارا.بنائهوتجديدتوسيعهوتم،للهجرة

دكاكينوهيسوقا،أربعينإلىتصلعديدةالقديمةصنعاء

عندما،القليلإلاالسنينمئاتخلالتتبدللمصغيرة

ماكثيراالأسواقوهذه.السلإلمستوردةعليهاادخلت

صنعاءمدينةويميز.المباعةالسلعةأوللحرفةتبعاتسمى

معالمتكيفالتقليديالبناءذاتمبانيهاوالجديدةالقديمة

وبعضها،والمنحوتةالملونةبالأحجارتبنىفالمنازل.البيئة

.المحروقبالاجر

اليونسكومنظمةسجلت،التاريخيةوللخصائص

عليه،الحفاظينبغىإنسانياحضارياتراثاالقديمةصنعاء

تموقد.الختلفةعناصرهوصيانةالعمرانينسيجهوحماية

معتنسجملكىبالأحجارشوارعهامعظمرصفبالفعل

المرافقوبعضالصحيالصرفشبكةوإكمالالمحيطةالبيئة

.الأخرى

عددفيمتزايدانمواصنعاءالعاصمةشهدتوقد

تشيرحيق،الماضيينالعقدينخلالومساحتهاسكانها

فيبما2كم066إلىتصلمساحتهاأنإلىالحديثةالأرقام

جداكبيرةالمساحةهذهوتعتبر.العاصمةأمانةذلك

مساحتهاكانتعندماأم629عامممساحتهابالمقارنة

عددأما.القديمالترابيالسوريطوقها2كم9تتعدىلا

لتقديراتطبقانسمة008).00إلىوصلفقدسكانها

قيامبعدا%ابحواليالعددهذازادوقدأم.099عام

مناليمنيينمنالآلافعشراتوعودةأليمنية،الوحدة

منهمكثيرواستقرار،الخليجحربعقبالمجاورةالبلدان

الخدماتوتركزالعملفرصوجودولعل،العاصمةفي

فىالأكبرالأثرلهكان،العاصمةفىالجامعيوالتعليم

.السكانمنكبيرعددجذب

عمليةفيمهمدوروالجويالبريالنقللولممائلوكان

أسهمتحيث،والثقافيوالاجتماعىالاقتصاديالتغيير

العاصمةلخدمةأفضلظروفتهيئةفىالوسائلتلك

محافظاتبمعظموكذلك،الواسعبإقليمهاوربطها

للجمهوريةعاصمةبوصفهامكانتهاعززمماالجمهورية

اليمنية.

،العربأسواق،تاريخ،اليمن،اليمن:أيضاانظر

.عدن

-474هـ،112-1)26بكرأبو،الصنعاني

،الحميرينافعبنهمامبنالرزاقعبدبكرأبوم(.827

معمرعنحدثاليمنعالمالثقةالكبيرالحافظ.الصنعاني

وغيرهم.والثوريجريجوابن

راهويهبنوإسحاقمعينوابنأحمدالإمامعنهحدث

له،حافظاالحديثفيإماماوكان.وغيرهمالمدينيوابن

القرانتفسير،المصنف:أهمهامنعلميةآثاراخلف

.مطبوعانوكلاهما

-1)990إسماعيلبنمحمد،الصنعاني

إسماعيلبنمحمدام(.-768ا688هـ،أ182

منكثيرفىبارع،حافظ،محدث.الصنعانيالأمير

صنعاء.قربكحلانبمدينةولدشاعر،،خطيب،العلوم

لهبها.فنشأسنةعشرةإحدىولهصنعاءإلىانتقلثم

سبلمنها:.مصنفمائةنحوبلغت،كثيرةمصنفات

حجرلابنالأحكامأدلةمنالمرامبلوغشرح،السلام

الأنظار،تنقيحشرحالأفكارتوضيحالعسقلانى،

للسيوطي؟الصغيرالجامعشرح،المواقيتفياليواقيت

ماتالنضير.الروضالاجتهاد،تيسيرإلىالنقادإرشاد

بصنعاء.

.(م947-066هـ،أ13-04)همام،الصنعانى

ثقاتمنمتقنمحدث.الصنعانيعقبةأبومنبهبنهمام

هريرةأبالازمصنعاء.فيالفرسأبناءومن،التابعين

صارترسالةفىصنفهاحديثا،041عطوأحذ،بالمدينة

راشد،بنمعمرعنهرواهاالصحيحةبالصحيفةتعرف

.مسندهفيكاملةحنبلبنأحمدوأثبتها

فيمخرجوحدشهبصنعاء.وتوفيطويلا،عمر

وغيرها.الستةالكتب

أهـ،...)737-صنغيدودة.دولةصلعي،

نيجيريا،فىعمراالدولأطولمنام(.95أ-ا336

نفوذاتحرزالوثنيةالمغربيةالبربريةلمطةقبائلبعضبدأت

الضفةعلىاستقرواالذينالصنغيينالمزارعينعلىسيامميا

منتصففىوذلك،دنديمدينةعندالنيجرلنواليسرى

هؤلاءواستطاع.الميلاديالسالغ،الهجريالأولالقرن

سنةحتىالبلادتحكمظلتحاكمةأسرةيؤسسواأنالبربر

لشعبقدروقدكوكيا.عاصمتهامنأم325هـ،726

شعبأداهالذينفسهالدوريؤديأنالدويلةهذه

كثيرفىالسابقةالدولةتشبهدولةيؤسسوأنالماندينجو،

الحياةفيدورهاثمتوسعها،ثمقيامهامظاهرمن

انحدارها.ثم،الإسلامية

فقد.المنطقةهذهفيعمراالدولأطولمنكانت

دولتيوعاصرت،الأولىالميلاديةالقرونفىبذورهابدأت

هـ،ا300سنةإلىقويةدولةبعدهماوبقيت،وماليغانا

.ام495
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ملكهاوأصبح،الدولةهذهشعبوسطالإلمسلامتغلغل

.ام900هـ،004سشةفيمسلماكوسوسضياء

حدثولذاكانجابا،لإمارةجارةصنغىكانت

مالىنفوذامتدادإلىأدىوكانجابا،صنغىبيناحتكاك

عهدفيصنغياستقلتماليضعفتوعندماصنغى.على

،ام375هـ،777سنةحواليعلى،سنىسلطانها

كبرىإمبراطوريةوأسست،ماليمعصراعفيودخلت

بقيادة،ماليدولةأنقاضعلىام464هـ،986سنة

صنغي.لدولةالحقيقىالمؤسم!الكبير،عليسنيملكها

عشراثناالكبيرعلىوسنيالصغيرعليسنيبينوكان

.نوحأسكياآخرهمملكا،

تجاوزتهابل،ماليدولةأملاكبوراثةصنغيتكتفلم

جنيمدينةاحتلالمثل،جديدةأراضعلىالاستيلاءإلى

.ام047هـ،875عامالثقافيةالتجارية

منينحدرلاملكالكبيرعلىسنىبعدالسلطةتولى

امتدحهالذيمحمد،الحاجأسكياهو،المالكةالأسرة

عادلأتقياإماماكانفقدإفريقيا،غربىفيالإسلاممؤرخو

بدتوقد.الإسلاميةالحضارةونشروالعلماءللعلممحبا

الجهادأعلنالذيوهو.عهدهفيظاهرةالتوسعيةالحركة

منوتمكن،بلادهجنوبالواقعةالوثنيةالموشيمملكةعلى

ذلكوكانالهوسا.إماراتوأخضمع،لسلطانهإخضاعها

وبسط.الجهاتهذهفيالإسلاميةالثقافةلظهوربداية

بلادحتىوشمالأوالفولانيالماندينجوبلادإلىغربانفوذه

.الطوارق

أسكياموتبعدتتصدعالدولةهذهأركانأخذت

ووجد،حياتهأواخرفىأولادهعليهتآمرفقدمحمد،

وسارع.الحكمعلىللوثوبفرصةالجوهذافىالقواد

منهظنا،الدولةهذهشؤونفىللتدخلمراكشسلطان

فأرسلفيها،الذهبلوجودكانوثروتهاقوتهاسببأن

معركةفيصنغيعلىوانتصر،لهلإخضاعهاحملة

السياسيةأغراضهتحقيقفىوفشلعسكريا،تورلمي

أوصالتقطيعفيمباشراسبباوكان.والاقتصادية

قامتولذاأكبر،فوضىفيالبلادوأدخل،الدولة

ام078اهـ،591سنةتدخلولمالبلاد،فىالثورات

ووجد.الذكرياتمنذكرىصنغيدولةوكانتإلا

هذهعلىالسيطرةعليهسهلتضاربةفوضىالاستعمار

المنطقة.

والاتا،على،سنى،محمدبمأسكياأيضا:انظر

اليجر.نيجيريابم؟الفرنسيةالغربيةإفريقياإفريقيا،

القرافي،انظر:.الدينشهابالصئهاجي،

الدين.شهاب

ودةلد)اريختا،نياموريتا:نظرا0لدولةا،جيةلصئهاا

.الصنهاجية(

الأشجارمنضخمةمجموعةمنواحدالصئوير

مخاريط.وتحملالإبرتشبهأوراقلهاالخضرةدائمة

كلهاتنموالصنوبرأنواعمننوع001حوالييوجد

الشمالىالأرضيةالكرةنصففيطبيعيةبصورةتقريبا

البيئاتمنوالمحعمدىفىالصنوبرأشجارتتواجد.فقط

والتربةالرمليةالتربةفيالأحيانأغلبفىتنموولكنها

الجبالفيشائعةأشمجاراالصنوبرأشجاروتعتبر.الصخرية

أوروباوجنوبالشماليةلأمريكاالشرقيةوالجنوبيةالغربية

الصنوبرأشجاربعضارتفاعيصلاسيا.شرقوجنوب

ويشبهصغيرافيكونالاخرالبعضأما.م06إلى

.الشجيرات

تسمىالنباتاتمنمجموعةإلىالصنوبريختمي

التيالخاريططريقعنالخروطياتكلتخكاثر.الخروطيات

بقيةعنالصنوبرأشجارتختلفوالبذور.اللقاحتنتج

الصنوبرأشجاركلأوراقها.نموطريقةفىالخروطيات

وأثلاثيةأوثنائيةحزمفيتنموإبريةأوراقلهاتقريبا

الخروطياتبقيةتنموبينمامنها.كلفىالأوراقخماسية

.حزمفيالأوراقتكونلاأوأكبرحزمفيالأخرى

أشمجارمنكلاالصنوبرمنالقريبةالخروطياتتتضمن

والراتينجية.واللاركسالتنوب

المذكرةالخاريطمنكلاالصنوبرأشجارتحمل

منأقلعادةالمذكرةالخاريطوتكونالمؤنثةوالخاريط

ولهاأكبرفتكونالمؤنثةالخاريطأماطولأ،سم2،ه

مخاريطعنالناسيتحدثحينما.متخشبةحراشف

في.المؤنثةالخاريطبذلكيقصدونعادةفهمالصنوبر

تحمل.اللقاحمنهائلةكمياتالمذكرةالخاريطتنتجالربيع

الخاريطبحراشفالملتصقةالبيضةخلاياإلىاللقاحالرياح

تتطوروالتيالبيضةخلايابإخصاباللقاحويقوم،المؤنثة

لتصلسنتينإلىسنةمنالبذورتأخذالبذور.إلىبعدها

أنواعمنالناضجةالبذورولأغلب.النضجمرحلةإلى

دورانهاإمكانيةتسببوالتيالأجنحةتشبهأجزاءالصنوبر

الصنوبربذورتنتثرأنويمكنهذا.الرياحمعولممباحتها

.الأمالشجرةعنبعيدام09مسافةحتى

فيالخامالخشبمصادرمنمصدرأهمالصنوبريعد

جذوعاوتكونبسرعةالصنوبرأشمجارمعظمتنمو.العالم

،الخامالخشبلإنتاجمثاليةهذهوتعتبر،ومستقيمةطويلة

مادةوهيالراتينجمادةالصنوبرأنواعبعضمنينتج

)البويات(والدهاناتالتربنتينةمنتجاتعملفىتستخدم

الصنوبرأنواعمعظمعنالنابخالخشبيستعمل.والصابون
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الأسكتلنديالصنوبر

القليلةالصنوبرأنواعأحد

شمالفيالمستوطنة

هذهتنموأوروبا.

الف!ةالحشبيةالشجرة

الشماليةأمريكافي

أيضا.

الصنوبرأشجارتزرع.الكتابةورقصناعةفيممتازالئا

أيضا.للظل

الشماليةأمريكاصنوبرأشجار

أمريكافيالصنوبرأنواعمننوعا65حواليينمو

الامريكيوالصنوبرالأحمرالصنوبرويعتبر.الشمالية

الشماليوالجزءكندافىينموانالصنوبرمنمهميننوعين

الأحمرالصنوبراسميشتق.المتحدةالولاياتمنالشرقى

خامخشبشجرةوتعتبرالمحمر.البنياللونذيقلفهمن

الأراضيفيأساساينموفإنهالأمريكيالصنوبرأما.مهمة

غربشسمالإلىالعظمىالبحيراتشمالأقليممنالرملية

كندا.

جنوبفىعديدةبيئاتفياللبانىالصنوبريزدهر

مهمة.خشبشجرةوهى.كلهالمتحدةالولاياتشرق

والمراعى.المهجورةالحقولفيوتشيعبسرعةتنمو

ارتفاعاتعلىالصنوبرمنمختلفةأنواعتوجد

الصنوبرينمو.الشماليةأمريكامنالغربيةالجبالفىمختلفة

نيفاداسييراجبالفىمنخفضةارتفاعاتعلىالأشيب

كاليفورنيا.ولايةساحلوبطول

علىالمهمةالصنوبرأنواعمنمجموعةتنمو

يشيع.الأشيبالصنوبرارتفاعمنقليلاأعلىارتفاعات

والجانبالروكيجبالكلفيالخشبثملالصنوبر

منالغربياجنوبوفيالكسكيدجبالمنالشرقي

ارتفاعإلىالصنوبرمنالنوعهذاينمو.المتحدةالولايات

ينمو.الجودةمنعاليةدرجةعلىخشباوينتج،م04

الصنوبرمنأعلىارتفاعاتعلىالكوخعمودصنوبر

الروكى.وجبالنيفاداسييراجبالفيالخشبثقيل

وتنموالرمليةالأرا!يفيالكوخعمودصنوبريزدهر

ورقتين.منحزمفيالإبريةأوراقه

فائقة،ارتفاعاتعلىالهلبيةالخاريطصنوبريوجد

الحية.الكائناتأقدمبينمنتعدالأشجارهذهوبعض

سنة.000.4منأكثرإلىعمرهيصلمنهافالبعض

فىطبيعيةبصورةالصنوبرأنواعمنالعديدينمو

صنوبريتوطنفمثلا،.كاليفورنياجنوبمنقليلةمناطق
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تمكاليفورنيا.ولايةساحلعلىصغيرةمنطقةمونتيري

الجنوبيالأرضيةالكرةنصفإلىالشجرةهذهإدخال

أستراليافىالخامللخشبمهمامصدرأالانوتصنف

إفريقيا.وجنوبيونيوزيلنداوتشيلي

واسياأوروباصنوبرأشجار

أوروبا؟شمالفيالصنوبرأنواعمنفقطالقليلينمو

ولهالأنواعهذهأهم،الارجحعلى،الأسكتلنديالصنوبر

الصنوبريعتبر.خامخشبشجرةبوصفهقيمة

الجليدية،العصوربعدحياالباقيالوحيدالنوعالأسكتلندي

منأوروبامنمكانكلفيالجبليةالأراضىفيويتوأجد

منالأسكتلنديالصنوبرأسبانيا.جنوبإلىلابلاندجبال

لهمهمطريخشبمنهوينتجالصنوبر،أنوأعأجمل

صناعةفيوبالأخصالتطيقيةالاستعمالاتمنالعديد

الأسكتلنديالصنوبرمنضخمةغاباتولاتزالالبناء،

الشمالية.وأوروباروسيافيباقية

للبحرالمجاورةالبلادفيالصنوبرأنواعمنالعديدينمو

الصنوبرهوتميزاأكثرهايكونوربما.المتوسطالأبيض

حولوينمو.المظلةيشبهالذيالكبيرالتاجذوالمثمر

البرتغالمنالمتوسطالأبيضالبحرمنالشماليالطرف

تكادكبيرةمخاريطالمثمروللصنوبر،الصغرىآ!مياإلى

بذورعلىوتحتوياللونبنيةالشكلمستديرةتكون

أيضاوالملقبالأسودالصنوبريعتبر.للأكلصالحة

الخشبمصادرمنمهمامصدراالنمساويبالصنوبر

شجرةالعالمحولأيضاوتوزع،الأقليمهذافيالخام

الصنوبريعدالكورسيكى.الصنوبرهوصلةأقربهاللزينة

وأضخمأسرعبدرجةينموولكنصلابةأقلالكورسيكي

كورسيكاجزيرةهولهالأصليالموطن.السابقالنوعمن

النابخالخشبيستخدم.صقليةوجزيرةإيطالياوجنوب

فيالمستخدماللبعملمنهاأغراضفيالنوعهذاعن

انتشاراالأكثرالحلبيالصنوبريعتبر.الكتابةورقصناعة

أسبانيامنامتداداوينمو،المتوسطالأبيضالبحرإقليمفي

جبالحتىطارقجبلمضيقمنوبالقربإفر!ياوشمال

.ولبنانفلسطين

فيطبيعيةبصورةالصنوبرمننوعا51حواليينمو

جبلية.مناطقفيمعظمها،والياباناسياشرقجنوب

الصنوبر.أنواعمنمهمانوعاالسيبريالصنوبريصنف

عبرممتداالأورالجبالعلىالصنوبرمنالنوعهذاوينمو

صنوبروموطنمنغوليا.شمالإلىسيبرياووسطغرب

وأيضامهمةخشبشجرةهذهوتعدالهملايا.هوالبوتان

بلادفىزراعتهاوتتمالراتيئمنها.لاستخراجشقهايتم

التزكلن.فيلقيمتهاكثيرة

اليابانيالأبيضالصنوبرمنخاصةأشكالزراعةإن

الكبيرةالعامةالحدائقفىالموجودةالمشتركةالسمةهى

الأشجار،هذهتزرع.اليابانفيالصغيرةوالحدائق

حجماالأكبرالأسوداليابانيالصنوبرإلىإل!!ا!

ويعتبربالبونساي،يعرفماوهومتقزمةأشجاربوصفها

القيمةذاتالتجاريةالأصنافمناليابانيالأسودالصنوبر

بعضفيوالراتيئيزرع،الخشبأجلمنويزرعالعالية

ولتثبيتالرياحلصدالساحلطولعلىكأسترالياالبلاد

الرملية.التربة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

البذورعارياتالقلفونيةراتينحالبذرة

لكشمعقاالشجرةالتربنتينة

النباتالبينودصنوبرالحامالصماعةخشب

لورقاالخروطيالصنوبرالحلية

الورقةالخروطالحضرةالدائم

تينجالرا

أشمجارمنصغيرةأنواعلأربعةاسمصئويرالييئون

غربيجنوب،الجافةشبهالمناطقفىتنموالتيالصنوبر،

الصغيرةالبينونصنوبركيزانوتحتوي.المتحدةالولايات

اللطيفة.الجوزنكهةلهاالصنوبرحبتسمىبذورعلى

الغذائيالنظاممنمهماجزءاالصنوبرحبوبوتشكل

الغربي.الجنوبلهنود

مثنىتجمعاتفيأومنفردةتنموقصيرةإبروللبينون

علىغالباالاشجاروتنمو.للنوعياتتبعا،ورباعوثلاث

يصلالذيهومنهاقليلاولكن،زاحفةشجيراتهيئة

مختلطةأو،مستقلةقوائمفيوتترعرع.ام2إلىطوله

جيدالبينونوخشبالصغير.والبلوطالعرعربأشجار

فيالخشبيستخدموقدكبير.حدإلىوقويالأنسجة

الوقود.أوالحديديةالسككمساندأوالأسوارأعمدة

انحروطي.الصنوبر:أيضانظرا

نهرصنوبرأحياناويسمىالروتسمتصلوبر

الأصلذاتالقليلةالصنوبرأشجاربينمن،سوان

ينموأنيمكنالسروصنوبرمنالنوعوهذا.الأسترالى

أصغرمعظمهولكنأمتار.أربعةإلىمترينارتفاعحتى

حيث،مكشوفةمساحاتفيانتظابم،بغيرويخموحجما

صغيرةأوراقالصنوبرمنالانواعولهذه.وجودهيختشر

ثماروعليها،ثلاثيةمجموعاتفيتنمو،السمككقشور

صنوبرأشجاروتنموللبذور.وحاملةثؤلوليةمخروطية

البعيدةالجزرمنوغيرهاروتنستجزيرةعلىالروتنعست

الغربي.أسترالياساحلعن
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الكائاتأقدمبيرمنيعدالضخمالحوفيالإبريةانحاريطصنوبر

وتوضح.عام0004إلىالأتمجارهذهلعضأعماروتصل.الحية

لهداوالقلصالصنولرومحروطالإبريةالأوراقالسف!يةالرصومات

.النبات

الإلريةاللأوراقالصمودرمحروطالشحرقلص

صنوبرأيضاويسمىالإبريةالمخاريطصئوبر

أعلىفيتنموالخضرةدائمةشجرة،الهلبيةانحاريط

أشجارمننوعانهناك.المتحدةالولاياتبغربالمرتفعات

ريطاتصنوبريسمى،الأول.الإلريةالخاريطصنوبر

نوعأيمنأطوللفترةيعيق،الضخمالحوضىالهلبية

أريزونافيالأشجارهذهوتوجدالأشجار.منآخر

ويوتاونيومكسيكوونيفاداوكولورادووكاليفورنيا

الأشجارهذهبعضويعيش.الأمريكيةالمتحدةبالولايات

اللأشجارهذهمنال!خرالنوعيوجد.عام0004منأكثر

أريزول!افي،الروكىلجبالالهلبيةانحاريطعنوبرويسمى

مايزيدالأشجارهذهوتعي!قونيومكسيكو.وكولورادو

.عام0002على

الأنواعأما،م02إلىالأشجارهذهبعضارتفاعيصل

قلفالصغيرةوللأشجار.ملتويةشجيراتفهيالأخرى

قلففلهالكبيرأصنوعأأما،فاغرماديرفئلونهلين،

.الحمرةإلىيميلبنيلونهسميك

تنمولأنهاوذلكجداطويلةمدةالصنوبرأشجارتعمر

تقلحيثجافةومساحاتباردجوفىوتعيعقببطء،

الصنوبرشجرةتستطعكما.الضارةوالأمراضالحشرات

جذورهاأوأوراقهاتعرضتولوحتىبحيويتهاالاحتفاظ

الباقيةالمنتعشةالقليلةبالأغصانالجذوروتتصل.للموت

المليءاللحاءمنرفيعشريطخلالمنالشجرةفوق

إلىوبالإضافة.القديمةالأشجارمعظمافيوذلكةباب

الشجرةفوقالصنوبرلشجرةالإبريةالأوراقتظل،ذلك

طويلاايلإبريةاللأوراقبقاءويساعدعاما.03إلىاءمن

وأالجفافظروففيطويلةسنواتالحياةعلىالشجرة

ثانية.مرةجديدةإبريةأوراقتنموحتىالقارسالبرد

إلىينتميال!شسجارمننوعالمخروطيالصئوير

تحملالتىالشجيراتأوالأشجارمنكبيرةمجموعة

لهاالخروطىالصنوبرأشجارومعظم.مخاريطفيبذورها

الصنوبرشجرةتنمو.دقيقةوأفرعطويلةمستقيمةجذوع

وتشملما.نوعاالباردةأوالباردةالأجواءفىالخروطى

السرو،الأرز،أشجار:الشائعةالخروطيالصسوبرأنواع

،الأناناس،اللاركسالعرعر،،أصشوكرانا،أضنوباشجر

السراحسفوقعاليةتحتصبليوريلندا،!يبمولتريالصنوبرمزرعة

تحتها.تنموالتى
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الأوراقتلتصق.إبريةأوحرشفيةتكونقداتحروطيالصنوبرأوراق

وتنمو(.اليمنى)الصورةبالساقالبيضاءالأرزلشجرةالحرشفية

)الصورةالساقمنخارجةالحمراءالراتينجيةللشجرةالإبريةالأوراق

أيضا.مظهرهافيالخاريطتختلفكما(اليسرى

،والكاوريالأروكاريةأما.الطقسوسالسكويا،،الجبارة

نباتويحمل.الجنوبيالكرةنصفمنصنوبرفهما

الصنوبرنوعمنيعدولكنهأيضا،أقماعاالسيكاسية

السيكاسية.:نظرا.الخروطى

النباتاتمجموعاتأقدممنالخروطيوالصنوبر

فىالخروطىللصنوبرأحافيروجدتولقد.الخشبية

ويضم.سنةمليون003بنحوعمرهايقدرالتيالصخور

الحية،الكائناتوأقدموأطولأكبرالخروطىالصنوبرنبات

قاعدةومحيط،م84نحوالعملاقةالسكوياارتفاعويبلغ

قدالحيةالأشجارأطولوالجبارة.م5.31نحوجذعها

الخاريطصنوبرأشجاروبعض.ام01منأكثرإلىترتفع

.عام4!006منأكثرإلىعمرهايصلقدالهلبية

غاباتمن3%0نحوالخروطيالصنوبرأشجارتشكل

والمبانيالمنازلفىيستعملالذيالخشبومعظم.العالم

وخصوصا،الخروطيالصنوبرأشجارمنيأتيالأخرى

يمدناالخروطيوالصنوبر.الثريدوصنوبرةدوجلاستنوب

علىوعلاوة.والكرتونالورقلصنعالخشببلبأيضا

عامكلالخروطيالصنوبرنباتمنالملارر،تستخدم،ذلك

الميلاد.لعيدأشجارا

أوراقولهالخضرةدائممعظمهالخروطيوالصنوبر

ذاتبالأشجارأحياناالصنوبرأشجاروتسمى.إبريةصغيرة

تلتصقحرشفيةالصنوبرأشمجاروبعض.الإبريةالأوراق

واللاركسأيضا.الخضرةدائمةالأشجاروهذه.بالساق

كلأوراقهاتفقدالتيالصنوبرأنواعمنالأصلعوالسرو

.عام

أقلبينماأطوالهاتتراوحالخروطيالصنوبرومخاريط

لهالخروطيوالصنوبر.سم06منوأكثرملما2من

أنواعمعظموفي.وأنثويةذكرية:الخاريطمننوعان

نفسه.النباتعلىالنوعانينموالخروطيالصنوبر

اللقاححبوبتنتج)الملساء(الناعمةالذكريةوالخاريط

أكبرتكونالانثويةوانحاريط.وتموتتذبلثموتطلقها،

نتوءاتلهامنهاحرشفةوكل.الوقتمعخشبيةوتصير

التكاثر)خلاياالبيضعلىيحتويالذيالمبيضتسمى

إلىالذكريةالخاريطمناللقاحالرياحوتحمل(.الأنثوية

البيضويتحولالبيف.يخصبحيثالأنثويةالخاريط

تماماالبذورتكوينيكتملأنوبعدبذور.إلىعندئذ

الخاريط.منتسقط

غيرلحيمةمخاريطالخروطيالصنوبرأشسجارلبعض

بذرومخاريط.العنبيةتشبهالعرعربذرومخاريط،عادية

.واحدةكبيرةبذرةولهاالتوتتشبهالطقسوس

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصوبرالبسيطالسرولأرزا

لبينوداصنوبرلسكويااتنبا،لأرزيةا

لإبريةاريطالخاصنوبرسيةلسيكااريةلأروكاا

ل!سوسالشجرةالتنوبا

البذورعارياتالجبارةالشجرةالبلسمتنوب

العرعرالحياةشجرةدوجلاستنوب

الكاوريالراتينجيةالشحرةشجر،الجنكة

النباتنبات،الشوكرانالخضرةالدائم

السرو

وأالممستعمراتصنوبرأيضاويسمىالهوبصدوبر

الأكثرالأنواعمنوهو،مورتونخليجصنوبريات

طولهايصلالتي،الأستراليالصنوبرأشجارمنضخامة

.م06إلى

نطاقاتفيومستقيمةطويلةالأشجارهذهتنمو

،الغاباتمواطنفيأخرىأشجاربينصغيرةومساحات

الساحلعلىتليةأومسطحةأراضعلىتنمووأحيانا

ويلز.لنيوساوثالشماليوالساحللكوينزلاندالجنوبي

النجارةأعمالفيبكثرةهذهالصنوبرأخشابتستعمل

الرقائقي،والخشبوالرفوفالأرضياتوعملوالأثاث

زينية.بقشرةالخشبكسوفىتستعملكما

بالقربأوالأنهارطولعلىتنموأشمجارهولىصير

فيتقعالتىالمتوسطةالأمطارذاتالباردةالغاباتفيمنها

وبهابأستراليا.تسمانيامنالغربيوالجنوبيالغربيالجزءين

ألواحشكلفيتقطعهيسهلالذيالخشبأنواعأفضل

التحملشديدخشبإنهإذشتى،أغراضفيتستخدم

قطعتوقدمستقيما.نمواوينمووزيتيالملممىوناعم

وصناعةالمراكبلبناءالأشجارهذهمنكبيرةأعداد
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فىنادرةأصبحتهونصنوبرأشجارفإنولذلك.الأثاث

الحاضر.الوقت

الصخرالبركاد(؟)لدايهالبركانانظر:.الصهارة

النارية.المخورالارله(؟)الصحورالصخوربمالمتحول

منالفدزاتلاستخلاصالمستخدمةالطريقةالصهر

لهذأخصيصابنيتأفرانفيالصهرويتم.الأصليةخاماتها

الحديدقوالبصناعةفيالمستخدمالحاليفالفرن.الغرض

التغذيةفتتمأدوار.عشرةمنمكونامبنىارتفاعهيماثل

.الفرنقمةمنالجيريوالحجرالكوكوفحمالحديدبخام

من(التسخينالمسبق)الهواءالساخنالهوائيالتيارويدخل

ويولد،الحجريالفحمحرقإلىيؤديوهذا.الفرنأسفل

أكاسيدهمنالحديدلاختزالالمطلوبةوالحرارةالغازات

الحجريمبتفاعلهاالخبثوتكوين،الخامفيالموجودة

مثلفيهاالمرغوبغيرالمكوناتمنوغيره،الجيري

إخراجوسم.الخبثانظر:والفوسفور.()الرملالسليكون

.الفرنقاعفىفتحاتخلالمنوالحديد،المنصهرالخبث

الصناعةوتستخدم.القمةعندإخراجهفيتمالفرنغازأما

النحاسلإنتاجأخرىخاماتلصهر،العاليةالأفرانأيضا،

علىتحتويالتي)السباركالحديديةوالسبائكوالرصاص

الحديد(.

الشائعةالمصاهرمننوعاالعاكسالفر!ويعتبر

المصهرهذاويستخدم.النحاستنقيةفىالاستخدام

الصلب،الخاممنكلايذيبلكي،ساخنةاحتراقغازات

علىللمساعدةإضافتهايتمالتيالصهورةالموادوبعض

الصهرحالةوفيالاكسيد.تكونومنعالانصهار

تفاعلمنالحرارةتوليديتم،النحاسلخاماتالومضي

وبالإمكان.الخامالمعادنفيمإلكبريتالأكسجين

فيالعمليةهذهعنالناتجةالكبريتأكامميداستخدام

عمليةأثناءوفي.فرعيكنابخالكبريتيكحمضصناعة

علىالمصهرقاعإلىالنحاسيهبط،الومضيالانصهار

وبعد.المعتمالمعدنيالمزيجأيالماتيسمىسائلهيئة

الحديدكبريتيدعلىيحتويالذيالماتتنقيةتتمذلك

مركباتمنأخرىضئيلةومقاديروالحديدوز""الحديديك

.الأخرىالكبريتيد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

علم،الفلزاتوالفولادالحديدالصماعيةالتورة

المحاسالصهورالذهب

منالشوائبلإزالةتستخدمطريقةالئطاقيا!هر

العلمى.والبحثالصناعةفيتستخدمالتىالصلبةالمواد

علىتنقيتهاتمتالتيالأولىالمادةالجرمانيومفلزويعد

النطاقي.الصهرطريقةبالمشخدامتجارينطاق

فلزعلىنحص!حتىالجرمانيومعنصرتنقيةويمكن

منواحدةذرةعلىمنهذرةبلايينعشرةكلتحتوي

البضاعةنقلحافلاتمنحافلةأنافترضناوإذا.الشوائب

شمتعالذيالسكرمنبشحنةمحملةالحديديةبالسكك

علىستحتويالشحنةهذهفإنالنقاء،منالدرجةبهذه

والمواد،الجرمانيومويستخدم.الشوائحبمنوأحدةذرة

فىالنقاء،منالعاليةالدرجةبهذهتتسمالتيالأخرى

الترانزستورمثلالإلكترونيةالموصلاتأشباهصناعة

المتكاملة.الكهربائيةوالدوائر

النطاقيالصهرعمليةفيالمستخدمالجهازويتركب

تتحركالتيالشكلالحلقيةالسخاناتمنصفمن

التيالصلبةالمادةعلىيحتويأنبوبخلالمنببطء

منضيقنطاقبصهرسخانكلويقومتنقيتها.يراد

.السخانبمصاحبةيتحركصهرنطاقمشكلأالمادة

وتبقىويتجمد.السائليبردسخانكليمرأنوبعد

أحدإلىلمسحبهاويتمالصهر،نطاقفىالشوائب

عندثانيةمرةالصلبةالمادةوتنصهر.الأنبوبأطراف

مرةكلبعدنقاءأكثروتصبح،التاليالسخانمرور

والتجمد.ألانصهارفيهايحدث

بخصائصيتمتعالموادمنالكثيرأنالعلماءوجدوقد

فالشوائب.عاليةنقاءدرجةفيوجودهاحالمتوقعةغير

.شديدأتأثيراخصائصهاعلىتؤثرالموادبهذهالموجودة

المادةانصهاردرجةتخفضمادةأيةكيميائيا،ا!ر

قبلفلزخامإلىالمضاففالصهورإليها.تضافالتي

والصهورالفلز.منالشوائبفصلعلىيساعدصهره

فهو.الجيريالحجرهوعموماالحديدصهرفيالمستعمل

الذيالحديد،خبثمكونابالشوالمجطالفورعلىيختلط

منالمكونالصهورويستخدم.بسهولةإزالتهيمكن

القاعديةالفلزاتفصلفىوالبوتاسوالصودا،البوراكس

معدلإلىمصطبصهورويشير.والفضةالذهبمن

الصهر.أيضا:انظر.معينسطحعبرطاقةأومادةسيولة

الضررمنالكهربائيةالدائرةيحميجهازالصهيرة

تحتويالفيور.أيضاوتسمىمتزايد.تيارمنينشأقدالذي

سبيكةمنمصنوعةالسلكمنقصيرةقطعةعلىالصهيرة

خلالمنالتيارتدفقيسبب.وبسهولةسريعأتنصهر

عندالسلكهذاينصهر.بالحرارةالسلكانصهارالصهيرة

الحادثهذافيحرقالأمانصمامفيمتزايدتيارمرور

تدفقيوقفأيضاوهو.ويقماإلدائرةتاماإحراقاالصهيرة
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القابشةالصهيرة

الصهيرةسلكنافذة

لولبمتلامس

التلاممرقاعدةعارلة!ادة

الأنبوبيةالصهيرة

التلامسص

الإطار-

سلك

المحهيرة

عارلة

فيالكهرلائيةالدائرةتحميالتيالكهربائيةالصهيراتمننوعان

"إلىالأنبوبيةوالصهيرة"اليمين"إلىالقابسيةالصهيرةهما،الممازل

اليسار".

التواليعلىمتصلةدائماالصهيرةلأن،الكهربائىالتيار

عادةالمحروقةالصهيرةوتسمىتحميها.التىبالدائرة

.الدائرةلتعملاستبدالهاويجب"المصهوره"،

مقياسيشيرتيارية.تقديراتحسبالصهيرةوتصشع

احتمالهاالصهيرةتستطعالتيالكهرباءمقدارإلىالتيار

فيالمستخدمالسلكبقطرالمقياسويحدد.احتراقدون

الأمبير،منكسرتحملتستطيعالصهيراتوبعضالجهاز.

.الأمبيراتمئاتتحملالبعفالاخرويستطجع

بصهيرةالكهربائيةالقوابستزودالمتحدةالمملكةوفي

الكهربائي.الخرجداخلأيضأالصهيراتوتركب،داخلية

الصهيراتتسمىالصهيراتمنآخرنوعويستخدم

منكبيرةكمياتإلىتحتاجالتيالدوائر،فيالأنبوبية

الهواءبمكيفاتالخاصةالصهيراتتلكمثلالكهرباء،

الأنبوبيةالصهيراتوتستخدم.الكهربائيةوالمطابخ

وأجهزةالموائمةالمضخماتوفيالسياراتفيالصغيرة

الصهيراتوبعض.الأخرىالكهربائيةوالاجهزةالتلفاز،

لمدةزائدحملذاتيارالتتحملخصيصامص!ض

فينافعةزمياا!لعطلةالصماماتوهذه.محدودة

التيارمنكبيرةاندفاعةإلىتحتاص!التيالكهربائيةالمحركات

آليةبمفاتيحالانكثيرةمنازلوتزود.الأوليالتشغيلأثناء

قماطعانظر:.الصهيراتمنبدلأالكهربائيةالدوائرلقطع

إعدادها،إعادةيمكنالأجهزةوهذه.الكهربائيةالدائرة

يذكهربائىتيارمروربعدلامشبدالهافلاحاجةوبذلك

زائد.حمل

القدس!مديخةمنالشرقىالجزءعلىيطلجبلصهيون

إلىإشارةالقديمالعهدفيالجبلهذاذكرورد.بفلسطين

اليبوسيو!،العربفيهايعيشكانالتيالمدينةمنجزء

القديمالعهدفيذكرهاوردالتيدموسمدينةأصحاب

أهلهامنلمجوسمدينة،السلامعليهداود،انتزعولماأيضا.

وأطلقجبل،علىقائماكانالذيحصنها،علىاستولى

.صهيوناسمعليه

الصهيونية.أيضا:أنظر

علىأسبغتاستعماريةسياسيةحركةالصهيوفدة

لمابحلونادت،العرقيوالانتماءالقوميةصفةاليهود

فياليهوداندماجعارضت.اليهوديةالمشكلةأسضه

نأزاعمةفلسطينإلىللهجرةودفعتهمالأصليةأوطانهم

الصهيونيةمطامعوتلاقت.ودينيةتاريخيةحقوقافيهالهم

فلسطين.فييهوديةدولةإقامةفيالاستعماربأهداف

سياسيةعقيدة،الحديثةالصهيونية.التاريخيةالجذور

فيمتجذرة،ومركبةمتعددةأوروبيةمورثاتعنناتجة

فياليهودعاشهالذيوالاقتصاديالاجتماعىالوا!

وجهعلىالشرقيةبأوروبا)الجماعات(الجيتوات

نهايةفيعاأبشكلالأوروبيةوالمجتمعات،الخصوص

الايديولوجيةبهذهارتبطوقد.الميلاديعشرالتاشعالقرن

والتحريفيينكالاشتراكيينالسياسيةالحركاتمنالعديد

المتنافرةالاتجاهاتهذهبينجفماوقد.والمحافظين

يشكلونالقديمتاريخهممنذاليهودأنالمشتركاعتقادها

صامدة،ثابتةقوميةحقوقامنحهمقدذلكوأنوشعبا،أمة

قدالخصوصيةتلكوأنللتغير،قابلةوغير،الزمنعبر

بوتقةفيللانصهارقابلغيرشعبااليهودمنجعلت

.الأخرىالحضارات

وجدقداليهوديالشعبأنالصهاينةيدعيكذلك

تدميرفيهجرىالذيالوقتمنذفلسطينفيباستمرار

التيالدائمالمنفىحالةوأن.م،ق63عامفيالثانيالمعبد

وضحتهمقدالرومانيدعلىتشريدهمبعداليهودعاشها

لمالغربةحالةوأن،العالمأنحاءفيالغرباءموقعفي

أرضإلىللعودةرغبتهمجذوةمنأبداتضعف

للنضالدائبااستعدادانفوسهمفيخلقتبل،أجدادهم

دعاةفإنوهكذا.بهمخاصةأرضعلىللحصول

ينتظروالاأناليهودعلىاقترحواقدالأوائلالصهاينة

ينجزواأنعليهمبل،المنفىمنلهمالإلهيالانقاذ

وأن،أنفسهمتنطمطريقعنوالانعتاقالاستقلال

منالمتواصلالمأزقيوقفوالكيمسؤولياتهميتحملوا

.للعودةالحادوالشوقالاغتراب

فيالقوميةالحركةبنموالصهيونيةالحركةحفزتوقد

التيلليهوديةالمعاديةوألاتحاهاتوبالمشاعرأوروبا،

وكان.الشرقيةأوروبافيخاصبشكلومورست،ظهرت

يهوديكيانتشكيلمحاولةالحركةلهذهالرئيسىالمطلب
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اليهودمنالغالبيةيعتقدالتيالبلاد،فلسطينفيمستقل

ترابهاعلىأنشأواوالتي،لإسرائيلقديمةيهوديةملكيةأنها

.عامألفيقبللهمإمبراطوريةأول

للصهيونيةولالأالحؤسس،هيرتزلثيودوروكان

يهوديةدوأ،يشكلواأنأجهوداعلىأنإلىأشارقدالحديثة

علىتعتمدألايجبالدولةهذهيهوديةوأنبهم،خاصة

وإنماوفضائلها،لليهوديةالإخلاصأوالدينيةالجوأنب

.اليهوديالقوميالشكلعلىتعتمدأنيجب

للصهيونيةالقويالانبثاقفإنتحديدا،أكثربشكل

التاميعالقرننهايةفىللساميةللعداءالمباشرةالنتيجةكان

منبمجموعةذلكدفعحيث.أوروبافىالميلاديعشر

للتصديالشرقيةأوروبافىوبخاصةاليهود،المفكرين

بيانابنسكرليوكتبام882عاموفي.هذهالعداءلموجة

اليهودأنرأىو!يهلليهود،الذاتيالانعتاقعنوانتحت

مجالاتفيالعملعلىركزواقدالعالمأنحاءجميعفى

بالاحرين.أتصالأيافتقدوالذلكونتيجة،والتجارةالمال

بالإنتاجالمرتبطةالعماليةالجماهيراحترامافتقدواكما

بأيديهم،قدرهميقررواأنعليهمواقترح.الأرضوحرالة

علىويركزوا،بتطويرهاويقوموا،الأرضفيستعمروا

صهيونأصدقاءجمعيةش!صلأم884عاموفي.الزراعة

فلسطين.إلىتهاجرجمعيةأولبعدفيماأصبحتالتي

أمثالمنيهودب!صتابالصهيونيةالحركةتأثرتكما

أهميةأكثروبشكلهمم!،وموسى،جابونيسكيفلاديمير

كيانتأسيسفكرةلاحقاتبنىالذي،هيرتزلبثيودور

قبلمنالتبنيهذامثلكانوقد.فلسطينفييهودي

منالصهيونيةالحركةأهداففىالتحولنقطةهيرتزل

قوميكيانإنشاءإلىاليهوديةللثقافةبسيطبعثمجرد

شؤونفيالسياسيةالسيطرةمنبعضالليهوديضمن

ممياسيةعقيدةالصهيونيةالحركةبدأتوهكذا.حياتهم

اليهوديةالجماعةضمنالثقافىالحضورمنفكرتهاتطورت

فيمايرقىقدممياسى،كيانتشكيلتبنيإلى،فلسطينفي

منفيهاالسكانغالبيةيكنلمأرضفى،دولةإلىبعد

قبلمنحولهاشعبياالتفافاالفكرةهذهلقيتوقداليهود.

الجديدةالسياسيةالقيادةبروزبعداليهوديةالجماعات

قدهيرتزلوكان.هيرتزلثيودوررأسهاوعلىللصهيونية

ارتباطتحقيقبأنهآنذاكالصهيونيةالحركةأهدافحدد

قوميةبأواصروجدوا،وحيثما،العالمأنحاءفىاليهود

قومياوطناالتاريخيةفلسلإتتصبحأنعلىوالتأكيد

كانوا.أينمالليهود

الحقيقىالمؤسم!،هيرتزلكتبأم،598عاموفى

المؤتمرعقدتمقيادتهتحتوالذيالحديثةللصهيونية

الشهيركتابهأم798سنةبازلفيالأولالصهيوني

فكرةهيرتزلرفضالكتابهذاوفى.اليهوديةالدولة

ودعافيها،يعيشونالتيالدولثقافاتفياليهودذوبان

بهم.خاصةدولةويبنواجهودهميوحدواأنإلىاليهود

أرضهوالمشروعهذالتحقيقالأمثلالمكانأنرأىوقد

حسبالأرضبتلكلليهوداشئيسيةللروابطنظرافلسطين

اقترحفلسطينعلىالاستيلاءتحقيهتأجلومن.زعمه

اكتسابمسؤوليتهاتكونيهوديةشركةتشيكلهيرتزل

نأهوالشركةهذهتشكيلهدفوأن،فلسطينأرض

وتنميةزراعةعلىوتشرفالفلسطينيةالأراضىشراءتمول

مزايابايضاحأيضاالشركةتقومولسوف.الأراضىتلك

للحصولالأوروبيةالدوللقادةالصهيونيةألاستراتيجية

لدعمالمبالإللازمةأمالها.وتأييدهممباركتهمعلى

الأثرياءاليهودمنتأتيفسوفالصهيونيالمشروع

فىيرغبونلاوالذينأخرىمجتمعاتفىالمندمحين

المهاجرونيكونأنهيرتزلواقترح.فلسط!!إلىالهجرة

لديهمشيءلاالذينالفقراءاليهودمنهمفلسط!تإلى

هؤلاءدوروأن،هجرتهمجراءمنخسارتهيهابون

وخلقالأرضزراعةيكونأنيجبالأوائلالمستوطنين

فيللاستيطانالأخرىالطبقاتمنالاخرينيغريمناخ

فلسطين.

الصهيونىالمؤتمرفيالصهيونيالبرنامجتشكلوقد

البرنامجفيوجاء،أم798عامفيبازلفيعقدالذي

للشعبوطنخلقهيالصهيونيةغاية"إنمانصه:

وسائلأما،العامالقانونيضمنهفلسطينفىاليهودي

فلسطيناستعمارعلىالعملفكانتالهدفهذاتحقيق

وفقاليهودوالتجاروالحرفيينالزراعيينالعمالبواسطة

بوأسطةوربطهاالعالميةاليهوديةوتنظجممناممبة،أسس

كلفيالمتبعةالقوانينمعتتلاءمودوليةمحليةمنظمات

،اليهوديالقومىوالوعيالشعوروتغذيةوتقويةبلد،

الموافقةعلىللحصولالتمهيديةالخطواتواتخاذ

المؤثمرانظر:.الصهيونيةالامشراتيجيةلتحقيقالحكومية

العالمي.اليهودي

هيفلسطينأنرأىقدهيرتزلأنمنالرغموعلى

إلا،للصهاينةبالنسبةاليهوديةالدولةلانشاءالمثاليالمكان

الكيانقيامإمكانيةيستثنلمالصهيونيبرنامجهفيأنه

بوصفهاسيناءأوقبرصأوأوغنداأوالأرجنتينفياليهودي

هذهأنوالحقيقة.المشروعهذالتحقيقمحتملةأماكن

،هيرتزلوفاةبعدإلاالصهيونيةقبلمنتحسملمالمسألة

لقيامالمنامسبالوحيدالمكانفلسطينالصهاينةاعتبرحيث

الحقيقىالهدفجولدمانناحومبينوقد.اليهوديةالدولة

طرقملتقىهيفلسطين"...لأن:بقولهفلسطينلاختيار

نقطةبالواقعتشكلفلسطينولأنوإفريقيا،واسياأوروبا
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المركزولأنها،العالمقوىلكلالحقيقيةالارتكاز

"!.العالمعلىللسيطرةالالمشراتيجي

كانت،فلسطينفيادعاءاتهاالصهيونيةتبنتوحين

بشكلترفضكانتالتيالعثمانيةالدولةقبلمنتحكم

لمولذلك،فلسطينأرضعلىيهوديةدولةقيامقطعي

قبلالتنفيذموصعالصهيونيالمشروعيوضعأنممكنايكن

عندما،الاولىالعالميةالحربنهايةفيام،179عام

علىوهيمنتالعثمانيةالدولةوحلفاؤهابريطانياهزمت

ذلكبعدالصهيونيةالحركةتمكنتفقطعندها،فلسطين

المقدسة،الأرضفيادعاءاتهاباتجاهبفعاليةتندفعأنمن

أرضلاغتصابمحاولاتهافيالكبرىالقوىدعموتنال

فلسطين.

عاممنذالصهاينةاندفع.والإمبرياليةالصهيونية

وقد.برنامجهملدعمالبريطانبنعلىبالضغطام209

أنهوهي،بديهيةحقيقةنشاطهبدايةمنذهيرتزلاكتشف

دولةعلىالاعتمادمنالصهيونيةالخططاتلتنفيذلابد

وحمايتهمللمستوطنينالأرضبتوفيرتقوم،كبيرةإمبريالية

لذا.الدوليةالمحافلفيعنهموالدفاعالأصليينالسكانمن

المصالحذاتالكبرىالدولجميعإلىهيرتزلتوجه

العثمانيةبالدولةابتداء،الاوسطالشرقفيالإمبريالية

العامذلكففى.بإنجلتراشانتهاءوألمانيا،بفرنساومرورا

خاصوبشكل،البريطانيةالحكومةهيرتزلثيودورحض

الاستيطانتأييدعلى،تشمبرلينجوزيفالمستعمراتوزير

،أم169وأم159عاميوخلال.فلسطينفياليهودي

علىوايزمانحاييموبخاصةالصهاينةالقادةضغط

يهوديوطنقيامفكرةعلىللتصديقالبريطانيةالحكومة

فلسطين.في

مكثفةمناقشاتوبعدام،179عامنوفمبر2وفي

الخارجيةوزيربلفورآرثروجه،البريطانيةالحكومةداخل

النصتوزيعمنهطالئاروتشيلداللوردإلىرسالةالبريطاني

يلي:كماالنصوكان.الصهيونيةالعصبةعلىالاتي

تأسيسإلىالعطفبعينتنظرالملكجلالةحكومةإن

أفضلوستبذل.فلسطينفياليهوديللشعبقومىوطن

لنأنهجليايفهمأنعلى،الغايةهذهلتسهيلمساعيها

التيوالدينيةالمدنيةبالحقوقالضرريلحقإجراءبأييسمح

ولا،فلسطينفىالقائمةاليهوديةغيرالمجتمعاتبهاتتمتع

فياليهودبهيتمتعالذيالسياسيبالمركزأوبالحقوق

جيمس.آرثربلفور،انو:!!.الأخرىالبلدان

واضحاتناقضاشكلقدبلفوروعدأنمنالرغموعلى

والشريفمكماهونمراسلاتعنهاتمخضتالتيللنتائج

أعطيتالتيهيبيكو-سايكسمعاهدةأنإلا.حسين

.مباشرةالأولىالعالميةالحربنهايةبعدالتنفيذفيالأولوية

صادقتعندماالدوليةالمشروعيةالمعاهدةهذهمنحتوقد

الانتدابعلىام229عاميوليو42فيالأمعصبة

نتائجهفىعنىوالذي،الأردنوشرقلفلسطينالبريطاني

كانوقد.الصهاينةتجاهبوعدهاالوفاءمنبريطانياتمكين

منالأولالرسميالتأييدهوام179عامفيبلفوروعد

فلسطين.فىالصهيونيةللادعاءاتالعظمىالقوىإحدى

.معاهدةبيكو،-سايكسانظر:

عهدفىبدأتقدبلفورلوعدالتنفيذمقدمةوكانت

العبريةاللغةبريطانياجعلتحيث،البريطانيالانتداب

الحريةاليهودومنحتفلسلإن،فيالرسميةاللغاتمن

كما.عبريةوجامعةيهوديةمدارسإنشاءفيالكاملة

هربرتهو،الصهاينةاليهودأحدبريطانياعينت

بدورههذاسعىوقد.فلسطينفيساميامندوبا،صمويل

الحكوميةبالدوائراليهودمنكبيرةأعدادإلحاقإلى

ووضع،الفلسطينيةالأراضيالصهاينةوتمليك

طلبكمااليهودتصرفتحتفلسطيناقتصاديات

فأصدرت،فلسطينإلىيهوديملايينثلاثةبتهجير

أنهويلاحظالأمر.هذالتنفيذالهجرةقانونبريطانيا

65اليهودعددكانفلسطينإلىبريطانيادخلتحينما

ألفا.075عددهمكانغادرتهاوحينماألفا

جماعةالدوامعلىفلسطينفىكانتقدأنهومع

منمختلفةدولفيالحالكانكمااليهود،منصغيرة

الرئيسيةالنتائجإحدىأنإلا،الأوسطوالشرقأوروبا

فلسطين.فياليهوديةالهجرةمضاعفةكانبلفورلوعد

فلسطين،إلىاليهودالمهاجرينأعدادازدادتوكلما

الأصليينالسكانبينالأزمةوتفاقمتازدادت

الجدد،المهاجرينوبينالفلسطنيون(العرب)المواطنون

نهايةفىوانفجاراتعنفإلىالتوترهذاتصاعدحتى

.الثلاثينيات

فيفلسطينإلىاليهودالمهاجرونبدأ،الوقتوبمرور

عاموفي.مهمةاقتصاديةمواقعبحيازة،أقدامهمتثبيت

والسلطاتاليهوديالقومىالصندوقتمكنأم939

وفى.دونمأ!005!...علىالاستيلاءمناليهودية

الوكالاتمحاولاتمنالرغموعلى،الوقتذلك

اليهودمنكثيراأنمنالرغموعلى،للهجرةاليهودية

الأراضىفإنبه،يعتدرأسمالمعهمجلبواقدالمهاجرين

تتجاوزلماليهوديةالسيطرةتحتأصبحتالتيالفلسطنية

%ا2والكليةالأراضيمن%ءأم939عامنهايةحتى

للزراعة.الصالحةالأراضيمن

للوجودكبيرادعماالبريطانيةالسلطاتأعطتولقد

البريطانيةالدعملسياسةتبريرهوفي.فلسطينفياليهودي

قضيةنعتبر"إننا:بلفوراللوردذكرفقدلفلسطينللهجرة
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لأنناذلك،العالميةالقضاياأهممنفلسطينخارجاليهود

وطنلهمايكونأنفىتاريخيحقلهماليهودأننعتقد

علىالوطنذللثيمنحوالاأنشريطة،القديمةبلادهمفي

لملم.الحالييناسمكانقهرأوتشريدحساب

أشارواقداشبريطانيينالمسؤوليرمنالعديدأنومع

فييقهرواأويشردواألافيالفلسطينيينلحقوتكرارامرارا

هذاتأمينكيفيةيتصورأنيستطهيعلاأحداأنإلا،وطنهم

وعلى.فلسطينفيواسعةيهوديةهجراتتحققمعالمبدأ

كما،فلسطينإلىاليهوديةالهجرةاستمرتفقدكل،

الجدد.والقادمينالفلسطينيينبنالعلاقاتتدهوراستمر

فييواجهونالفلسطينيونبدأفقد،لذلكطبيعيةونتيجة

الصهيونىوالمشروعالبريطانىالاحتلالسلطاتواحدان

فلسطين.فيدولةللإقامة

قاومواالفلسطينيينالعربأنمنالرغموعلى

طاحنةحروباوخاضوانيةالبريصاأالصهيونيةالمؤامرات

منوالثلاثينياتالعشرينياتخلالعنيفةبثوراتوقاموا

البريطانىالانتدابوضدالصهاينةضدالعشرينالقرن

حيثام369عامالفلسطنيةالثورةأبرزهامنكان

وهوشهورستةلمدةالفلسطينيالعربىالشعبأضرب

لمالصراعهذافيالتوازنانإلا،التاريخفيإضرابأطول

فيفالفلسطينيون.العربالفلسطينيينلصالحيكن

والقيادةللتنظيممفتقدينيكونوالممإلصهاينةصرأعهم

ومجاميععشائرممزقينكانواولكنه!ا،فحمسبالمقتدرة

جعلقدالعملووحدةالتنظيماغيابفإنولذلك.صغيرة

ومئالهجرةالاستقلالفيالفلسطنيالهدفتحقيق

تلكمثلفيالتحققمم!شغيرأمرافلسطينإلىاليهودية

الاحتجاجاتمنكثيرافإنلذلكونتيجة.الظروف

الهجرةوحركةالبريطانيينضدالفلسطينيةوالانتفاضات

مأساوية.نهاياتانتهتقدالتلاثينياتنهايةفياليهودية

الأهدافتنفيذباتجاهالرئيسيةالخطوةأنوالحقيقة

ذلك.الثانيةالعالميةالحربنهايةفيتحققتقدالصهيونية

فترةخلالالبريطانيةالحكومةمنهعانتالذيالإرهاقأن

قدآنذاكلهاتعرضتالتىالاقتصاديةوالأزمة،الحرب

جهةمن،العالموكان.فلسطينعنللرحيلتتهيأجعلتها

الإبادةعنفيهامبالغأخبارإليهتتناميبدأتقد،أخرى

الاعتقالمعسكراتفىالاوروبيوناليهودلهاتعرضالتي

خلقإلى،مجتمعةالعواملهذهأدتوقد.النازيينيدعلى

منيدارقوميوطنمنبدلآ،يهوديةدولةلقياممؤيدمناخ

بلفور.وعدفياقترحكماالبريطانيينقبل

النيةعقدتأنبعد-بريطانياطلبتأم،479عاموفي

معالجةالمتحدةالأممن-لفلسطينانتدابهاعنالتخليعلى

عامسبتمبر3وفى.فلسطينفىالعربىاليهوديالصراع

181رقمقرارهاالمتحدةللأمالعامةالجمعيةتبنتأم479

القرارهذانادىوقد.الفلسطنيةالقضيةبمستقبلالمتعلق

يقسمانالأولانالقسمان:أقسامثلاثةإلىفلسطينبتقسيم

%07آنذاكيشكلونكانواالذينالفلسطين!!بينبالتساوي

منأكثريشكلونلاالذين:اليهودللسكادالكليالعددمن

مدينةفيضمالثالثالقسمأمافلسط!!.سكانمن%03

دولى.بنظامإدارتهوتكون،القدس

قرارخاص،بشكلوالفلسطينيون،العربرفضوقد

العددنعسبةالاعتباربعينيأخذلمحيثهذا.التقسيم

قدالفلسطنيينغالبيةولأن.الفلسطخيأطشعباسمكاني

حكمفيفلسطينإلىاليهودمنالجددالمهاجريناعتبروا

علىالدائمةالإقامةفىالحقيملكونلاالذينالأجانب

.ال!رضهذه

واحدجانبمنأجهوداأعلنام489مايو41وفى

العربيةالحكوماترفضتوقد.إسرائيلدوأسةقيام

العرببينالحربمباشرةواندلعت.الدولةبهذهالاعترأف

للجيولقبهزيمةالحربتلكانتهتوقد.الصهيونيةوالدولة

والعربالفلسطنيونواجههانكبةحقاوكانت،العربية

يقاربماتشردالحربتلكعننتجوقدجميعا.

الأقطارإلىالفلسطنيالشعبمنشخص000.775

.المجاورةالعربية

العربيالشعبمأساةفيالأولالفصلانتهىوهكذا

،ومعاناةقسوةأكثرأخرىفصول،لتتبعه،الفلسطيني

.مرارةوأشد

يهودعلىالصهيونيةتنكر.عنصريةحركةالصهيونية

بينيعيشونالتىالشعوبإلىالانتماءفىحقهماالشتات

حقهمالعربالفلسطينبنعلىالصهيونيةوتنكرظهرانيها.

وتطق.فلسطينوطنهمأرضعلىالمصيرتقريرفي

المجتمع،عناصربينالعنصريالتمييزالإسرائيليةالحكومة

الحقوقفيالغربيينواليهودالشرقييناليهودبينتميزفهي

الفلسطينيين،العربالسكانبينتميزكماوالواجبات

أنهاكما.اليهودالسكانوبين،الأصليينالبلادأصحاب

توسئفيحقهممنالفلسطينيينالعربتمئالسكان

ارضهم.علىالبناءأوليوتهم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تاريخ،فلسطينئلإسرا

العالمىاليهوديالمؤتمرالمتحدةالأم

الفلسطينيةالتحريرمسظمةحيمسآرثرطفور،

ثيودور،هيرتزلالأوسطالشرق

حاييم،وايزمانالغرديةالضفة

للفوروعداللغةوآدالها،العرية

اليهوديةالمحتلةفلسطير
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187الصوت

التزاوجنداءيصدرالضفدعذكر

الاستعراضفرقةأبواق

مماالصوتيةالحبالعلىالهواءبدؤحالضفدعةتنق.صوتنبرةشوكتيهااهتزازاتتحدثرنانةشوكةنقرععدما.الاهتزأزأتتنتحهاالأصوأتكل

.العازفبفعلداحلهالهواءيهتزعندماصوتاالبوقيحدثتهتز.يجعلها

لصوتا

الصبماحفينصحوفقد.الوقتطوالبنايحيطالصوى

وخلالالعصافير.شقشقةعلىأوالتنبيهساعةجرسعلى

أوانىصلصلةمثل،الأصواتأنواعكلإلىنستمعاليوم

نتهيأوعندما.الناسوأصواتالمرور،حركةوأزيزالمطخ،

.الرياححفيفأوالضفادعنقيقنسمعقدليلا،للنوم

هوواحدأمرفيتشتركنسمعهاالتيالأصواتوكل

جسماهتزازاتتحدثهالأصواتهذهمنصوتكلأن

يهتز.بهالمحيطالهواءيجعلفإنهالجسميهتزفعندماما،

المصدر.عنمبتعدةالاتجاهاتكلفيالاهتزازاتتنتشر

الذيالدماغإلىتنتقلآذانناالاهتزازاتتدخلوعندما

منكثيراأنوركم.الأذنانظر:.أصواتإلىيترجمها

الصوتأنإلاالهواء،عبرتنتقلنسمعهاالتيالأصوات

جيداالصوتينتقلفمثلا،.مادةأيخلالينتقلأنيمكن

الأمريكيونالهنودكاناهـبولهذا.الصلبةالأرضعبر

حوافرلضرباتيفصتونالأرضعلىآذانهميضعون

بعيد.منالقادمةالخيول

منيمكنناأولأفهوحياتنا.فيكبرىأهميةوللصوت

أصواتاأنكما.الكلامطريم!عنببعضبعضناالاتصال

إلىالبهجةتدخلال!!مافير،وتغريدالموسيقىمثل،كثيرة

اياتإليناتنقلوالتلفازيالإذاعيالبثوأصوات.النفس

أصواتوهناك.اهـالترويحوالمعلوماتالكريماللهكتاب

كما.الحريقوأجراسرةالسببوقمثلبالأخطارتنذرنا

نعرفأنونستطع.خرى2أعديدةبطرقالصوتنستخدم

منالطيبويتمكن.قرعناهإذامجوفاالجسمكانإذاما

ليتنصتالطيةالسماعةاستخدامبعدالمرضتشخيص

والرئتين.القلبلأصوات
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المألوفةالأصواتبعضتنتجكيف

منجزءوهى،الحنجرةتنتجه.الإنسانعموت

هاتينوبين.الحنجرةعبرالأنسجةمنطبقتانتمتد.الحلق

فتحةالصوية،)الأوتالأالحبمالتسمياناللتينالطقتين،

الحنجرةعضلاتتشدنتكلموعندما.ضيقةمستطيلة

منالهواءيندفع.الفتحةفيضيقافتحدثالصوتيةالحبال

وهذهتهتز.فيجعلهاالمشدودةالحبالعبرالرئتين

الحبالشدقوةزادتكلما.الصوتتنتجالاهتزازات

أعلى.صوتاوأحدثت،أسرعبشكلاهتزت،الصوتية

الحي.الكائنصوت،الحنجرةانظر:

الثديياتوكلوالضفادعللطيور.الحيواناتأصوات

تنتجتجعلها،مشابهةتركيباتأوصوتيةحبالتقريبا

أصواتاالدلفينوينتجالبشر.يفعلمانحوعلىالأصوات

بفتحةمتصلةبالهواءتمتلئأكياسفيوصفيراحادةقصيرة

ينتجوالذبابالنحلطنينأنكما.رأسهأعلىفيالزلمحير

كثيرةحشراتوهناكالهواء.فيأجنحتهااهتزازاتعن

علىجسمهامنجزءفركطريقعنالصوتتنتجأخرى

.الصوتدراسةفيالمستخدمةالمم!طلحات

.الصوتترددعلىويحتمد،لالشدةالذاتيالإحساسالارتفاع

.الصوتموجة!طالتحددمنطقةالتخلخل

تعرضإذاطميحئاالحسمبه!ترالديالتقريبيالترددالرنينتردد

ما.لاضطراب

التيوالتحلخلاتالضغوطعددلهيقصدالصوتموجاتتردد

ثانية.كلفىالمهتزالجسميحدتها

الترددذاتالبرة.الصوتشدةمستوىقياسوحدةالديسيبل

!وتأصعصديسيبلصمرنحولتمدتهاوالتيهيرتز.0003

تسعمه.أدالطبيعيةالبشريةالأذلىتستطع

.الصوتموجاتفيتسمابالتىالطاقةبمقدارتتعلقالصوتشدة

عندماتسمإلضرلات.الصوتارتفاعفيدوريةتعيرأتالضربات

متقارباد.ترددادلهمانرتانواحدوقت!يتتداحل

المستمع.يتلقاهكماالصوتهموطأوعلودرحةالصوتطبقة

.الناسعلىوتأتيرهالصوتدراسةعلمالفيزيايةالصوتياتعلم

السمعمدىمنأعلىتردداتهاتكونالتىالأصواتتعميالسمعفوق

.البشري

البراتارتفاعمستوىلقياستستحدمماكتيراالتىالوحدةالفون

بالديسيبلالشدةقيمةهونمرةلأيالفودلوحدةالارتعاعمستوى

نفسه.بالارتفاعتبدوهرتز000.1ترددهالبرة

الأصواتحصائصإحدى،الجرسأيضاوتسمىالصوتنوعية

الواحدالترددذاتالمبراتبيرالصوتنوعيةتميز.المومسيقية

مختلفة.موسيقيةآلاتتحدثهاالتىالواحدةوالشدة

تحت.ثانيةكلاهترازةيساويالواحدالهرتزالتردد.قياسوحدةالهرتز

السمعمدىمنأقلتردداتهاتكونالتيالأصواتتعنيالصوت

.البشري

أجزاءبفرك""تغنيمثلاالقفازةالحشراتفبعضآخر.جزء

ببعض.بعضهاالأماميةأجنحتهامن

تحدثأوكنأوتنقأوتطقطقالأسماكأنواعوبعض

بالكيس،شبيهعضوفياهتزازاتطريقعنأخرىأصواتا

أنواعوهنالك.الهوائيةالمثانهيسمىالظهرعظمةتحت

بضربطقطقةأصواتتحدثالصدفياسسمكمنمعينة

!رثالروبيانمشنوعاأنكما.ببعضبعضهامخالبها

البندقية.طلقةبصوتشبيهاصوتا،مخالبهأحدبنفض

الختلفةالموسيقيةالآلاتتحدث.الموشقيةعواتالأ

الصوتالالاتبعضوتنتج.مختلفةبطرقالأصوات

عندماالصوتيحدثمثلاالطبلةفغشاء.تطرقعندما

مثل،موسيقيةالاتوهنالك.الطرقنتيجةيهتز

يحدث،الأنابيبأوالقضبانمنسلسلةلها،الساكسفون

العودأصواتوتنتج.يطرقعندماخاصةنبرةمنهاكل

منأكثرأوواحداالعازفيجعلعندماوالبيانووالكمان

الالةجسمأجزاءبعضالمهتزةالأوتاروتجعليهتز.أوتاره

ويتمبها.المحيطالهواءفىوحركة،ذبذباتمحدثةتهتز

أوتارتنقربينما،عادةبالقوسالكمانأوتارعلىالعزف

تضربعندماالبيانو،أصواتوتحدث.بالأصالغالعود

وتتصلداخلهمبطنةمطارقفتتحركالبيانو،مفاتيح

فتهزها.بالأوتار

بهالمحيطالوسطمهتزحسميجعلعندماتتشكلالصوتموجات

وعندماضغط،من!ةيحدثالخارجإلىالجسميتحركعندمايهتز.

تسمىتمددممطقةتتكودالداخلإلىذلكلعدالجسميتحرك

والتخلخلاتالضغوطسلسلةمنالصوتموجاتتتكونتحلحلا.

المهتز.الجسميولدهاالتي

بمأ

غيرثن

غ؟بر
ء!

كاأ"

!!
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الختلفة،المزاميرأنواعمثل،الهوائيةالالاتتولد

المزماروفيداخلها.الهواءأعمدةاهتزازنتيجةالأصوات

بفتحةملتصقاللسانيسمىرفئ!مسطحجزءالعادي

عموديجعلمما،فيهالعازفينفخعندمااللسانيهتز.الفم

يهتزالمزامير،أنواعبعضوفييهتز.المزمارداخلالهواء

مقدمةفيصغيرةفتحةفيالعازفينفخعندماالهواء

الهواءعمودفتجعلالعازفشفاهتهتزعندماأوالمزمار،

يهتزتبعالها.

التيالمريحةغيرالأصواتهي.الضجيجأصوات

تحدثهاالضجيجأنواعومعظم.ومشوشةمزعجةتكون

علىمنتظمةغيراهتزازاتتطلقالتيالمهتزةالأجسام

تخبطأصوات:الأصوأتهذهتشمل.منتظمةغيرفترات

منوكثيرالجماهير.وهدير،الكلابونباح،الزبالةبراميل

والمكانسالهواءمكيفاتمثل،والأجهزةالالات

وتحدثضجيخا.تحدث،اسمياراتومحركاتالكهربائية

باطنمنجزءفاهتزازضجيجا.أيضاالطيعيةالظواهر

عنالرعدصوتوينتج.الزلزالرجةيولدالأرض

.البرقبفعلالمسخنالهواءفيالعنيفةالاهتزازات

يأنبفمية،أصواتمنالضجيجأنواعبعضوشكون

فرقعةمثلسريعا،وتتلاشىفجأةتنشأالتيالاهتزازات

الترددعالطموجيطول

الترددم!عضموجىطول

918لصوتا

ينتجهاالتيوالتخلخلاتالتكث!إتعددهوالصوتموجاتتردد

الجسمبهايهتزالتيالسرعة،زادتكلما.ثاليةكلفيمهتزجسم

تردديحدد.الموجيالطوليتناقهرالترددارديادومع.ترددهارتفع

منأكبرترددلهاالكبيرال!مقذاتالأصوات.عمقهالصوت

المنخفض.العمقذاتالأصوات

نطاقاتبعض

الشائعةالتردد

!

لىسال!ا

*

لمينلدا

!ء

لعصفورا

!وو

لكلبا

ك!

لقطا

!

لوطواطا

!!

لحرادا

الرسمهذايوضح.ثاليةكلواحدةأهتزازةيساويالواحدالهرتزالتردد.لقياسالهرتزتسمىوحدةالعلماءيستخدم

تستقبلها.والى-تصدرهاأي-تبثهاأنالحيواناتوبعصالإنسانيستيمالتيالصتز()بوحدةالترددحيزالبيانى

يسمحها.أنيستطئالإنسانالتىتلكمنبكتيرأعلىتردداتتسمعالحيواناتم!كثير

*البث
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الحشيشتسويةآلةوتصدر.الناريةالألعابأوالبندقيةطلقة

الضجيج،منأنواعوهنالك.النبضيةالأصواتمنسلسلة

الإنذار،صفارةوصوتالسبورةعلىالطباشيرصريرمثل

تتوافقلاالتيالسريعةالاهتزازاتمنمجموعةمنتتكون

الضجيج.انظر:ببعضها.الاختلاطعند

الصوتطبيعة

ستشاهد،ساكنةبركةفيصغيراحجراأسقطتإذا

فيهالامسالتىالنقطةعنمبتعدةتنتقلالأمواجمنسلسلة

،موجاتفيالصوتينتقلكذلكس!إلماء.الحجر

وتنتجآخر.وسطأيأوالهواءخلاليتحركعندما

إلىالمهتزالجسمحركةحالةففيمهتز.جسممنالموجات

فتنئمنطقة،بهالمحيطالوسطعلىضغطيحدث،الخارج

يتمدد،للداخلذلكبعدالجسمايتحركوعندما.ضغط

منطقةوتسمىالجس!ا.يشغلهكانالذيالحيزفيالومعط

الداخلإلىالجسمتحركوباستمرارتخلخلا.هذهالتمدد

بعيداوالتخلخلاتالضغوطمنسلسلةتنتقل،والخارج

الضعغوطهذهمنالصوتيةالموجاتوتتكون.عنه

.والتخلخلات

ولذلكوسط،وجوديلزمالصوتموجاتلانتقال

علىاحتوأئهلعدم،الخارجيالفضاءفيينعدمالصوتفإن

المهتز.الجسميمددهأويضغطهماديوسط

التردد-أبدلالةمعينصوتطبيعةتوصفأنويمكن

النوعية.3-،والارتفاعالشدة2-،الصوتوطبقة

الضغوطعدديسمى.الصوتوطبقةالتردد

ترددثانيةكلفىالمهتزالجسماينتجهاالتيوالتخلخلات

الجسماهتزازسرعةازدادتوكلما.الصوتموجات

لقياسالهرتزوحدةالعلماءويستخدم.ترددهقيمةارتفعت

ثانية.كلواحدةاهتزأزةالواحدالهرتزويساويالتردد،

يقلالصوتيةالموجاتتردديزدادوعندماالهرتز.انظر:

أوساطعدةفيالموتسرعة

الوسط

مميوملولأا

لخش!ا

حاجلزا

لطو!ا

لادلهوا

،52عندلمحراءما

م52عمدلمقطراءلماا

م515عثدالهواء

بالأمتارالسرعة

ايانيةفي

69

1،4

5،4

لأ63

52

5،1

134

السكودموضعمنالمهترالجسمتححركهاالتيالمسافةهوالاتساع

.الصوتشدةرادتالاهتزازاتساعزادوكلحا.اهتزارهأتناء

نقطةأيةبنالمسافةهوالموجيوالطول.ا!لوجيطولها

التالية.الموجةفىتقابلهاالتيوالنقطةموجةعلى

بينترددهايتراوحالتيالأصواتالناسمعظميسمع

وأنواعوالكلبويستطئالوطواطهرتز.00702و.02

تردداتذاتأصواتسماعالحيواناتمنكتيرةأخرى

لهاالختلفةوالأصواتهرتز.000702منبكثيرأعلى

صلصلةترددالمثالممبيلعلى.مختلفةتردداتأيضا

ويستطعهرتز.00.51و.007بينيترواحالمفاتئ!

58بينتتراوحتردداتيحدثأنالإنسانصوت

03نحوبينتتراوحتردداتالبيانوولنبراتهرتز.أ01و.

هرتز.)0.15و.

علودرجةأي،الصوتطبقةيحددالصوتتردد

طبقةانظر:المستمعيتلقاهكماالصوتوانخفاض

منأعلىتردداتالطبقةعاليةوللأصوات.الصوت

نأالموسيقيةالالاتوتستطيع.الطبقةمنخفضةالأصوات

علىالبوقففي.الصوتطبقاتمنواسعامدىتنتج

عمودتطيلأوتقصرأنتستطعصمامات،المثالسبيل
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ترددذاصوتاالقصيرالعمودوينتج.الالةداخلالمهتزالهواء

نبرةإلىالطويلالعموديؤديبينماعاليةصوتيةوطبقةعال

منخفضة.صوتيةوطبقةقصيرترددذات

الطاقةبمقدارالصوتشدةترتبط.والارتفاعالشدة

اتساععلىالشدةوتعتمد.موجاتهفيتنسابالتي

التيالمسافةهووالاتساع.الموجةتحدثالتيالاهتزازات

.اهتزازهأثناء،السكونموضعمنالمهتزالجسميتحركها

.الصوتشمدةزادتالاهتزازاتساعزادفكلما

شخذهاالتيالقوةإلىفيرجعالصوتارتفاعأما

عند،الصوتشدةزادتفكلمااذأننا.!رععندماالصوت

التيالأصواتولكنأرتفاغا.أكثرلنابداللتردد،ثابتةقيمة

نفسلهايكونلا،مختلفةتردداتولهاالشدةنفسلها

التيالأصواتتجاهمنخفضةحساسيةوللأذن.الارتفاع

لمدىوالأدنىالأعلىالحدينمنقريبةتردداتهاتكون

عالىالصوتفإنلذلكنسمعها.أننستطعالتيالترددات

صوتارتفاعفييبدوانلاالترددمنخفضوالصوتالتردد

المسموعة.التردداتمدىمنتصففيالشدةنفسله

عنتبتعدوهىبركةفيالماءموجاتوتضعف

الصوتموجاتشدةتقل،الطريقةوبنفسمصدرها.

ولذلك،.الاتجاهاتكلفىمصدرهاعنبعيداتنتشروهي

الشخصبينالمسافةزادتكلمايقلالصوتارتفاعفإن

وأنتالظاهرةهذهتلاحظأنوتستطيع.الصوتومصدر

علىيتحدثلكصديقعنكبير،حقلفيتبتعد،

صاحبكصوتكانأكثرابتعدتكلما.ثابتمستوى

الديسيبل.بوحدةعادةالصوتشمدةوتقاس.أضعف

الديسيبل.انظر:

!!ىهي،الجرسأيضاوتسمى.الصوتنوعية

الأصواتبينالنوعيةوتميز.الموسيقيةالأصواتخصائص

ونفسالترددنفسولهامختلفةموسيقيةالاتتنتجهاالتي

.الشدة

منخليطمنتقريبامولمميقيصوتكلويتكون

منهاالأعلىالنغماتمنوعددأحدثتالتيالفعليةالنغمة

النغمةهىعزفتالتيالفعليةوالنغمةبها.المتصلة

التوافقيةالنغماتفهيالأعلىالنغماتأماالأساسية

الكمانأوتارأحدينتجفعندما.الأساسيةللنغمةالمصاحبة

الذيهوالكليالوتراهتزازفإن،المثالسبيلعلى،نغمة

مقاطعفىالوتريهتزحينوفى.الالمماسيةالنغمةيحدث

وأثلاثةأوجزءينفييهتزفقد،الوقتنفسفىمنفصلة

نغمةينتجالاهتزازاتهذهمنوكلأكثر.أوأجزاءأربعة

الاساسية.النغمةمنأعلىصوتيةوطبقةترددذاتتوافقية

التوافقيةالنغمةترددارتفع،المهتزةالمقاطععددزادوكلما

الناتجة.

نوعيةتحديدفيوقوتهاالتوافصبةالنغماتعددويساعد

نغمة،المثالسبيلعلى.الموسيقيةللالةالمميزةالصوت

التوافقيةالنغمات-كلددلقلةوحلوةناعمةتبدوالمزمار

فإنها،البوقعلىنفسهاالنغمةتعزفوعندماوضعفها.

وقوية.كثيرةالنوافقيةالنغماتلأنوساطعةقويةتبدو

الصوتسلوك

الذيالوسطعلىالصوتسرعةتعتمد.الصوتسرعة

سرعةتحددالتيالوسطوخصائمر،.الصوتخلالهينتقل

مقدارهىوالكثافةالانة!غاط.وقابليةالكثافةهىالصوت

قابليةوتقيس.المادةمنمالح!وحدةفىالموجودةالكتلة

وكلما.ضيقحيزفيادادةكبسسهولةمدىألانضغاط

المحوت.سرعةقلتالانض!اط،قابليةوزادتالكثافةزادت

أكثرعامةبصفةالصلبةوالأجسامالسوائلتكون

فيبكثيرالهواءمنأقلأيضئاولكنهاالهواء،منكثافة

أكبربسرعةينتقلا!!موتفإن،ولذلك،الانضغاطقابلية

نأمثلانجدولذلك.الصلبةوالأجسامالسوائلخلال

الهواء،فيسرعتهأمثالأربعةنحوالماءفىالصوتسرعة

الهواء.فيسرعتهمقدارمرة!51نحوالفولاذفيوسرعته

سطحمستوىعندعادةالهوا-!فيالصوتسرعةوتقاس

ينتقل،الدرجةهذهوعند.الحرارةمنم51وعندالبحر،

تزدادالصوتسرعةو)كن.م/ث034بسرعةالصوت

سبيلعلىالهواء،فيالصوتفسرعة.الحرارةدرجةبزيادة

.م001اطرارةدرجةعنداثم386،المثال

يتحركالضوء.سرعةاسبكثيرأقلالصوتسرعة

بنحوأي،كم/ث297.921بسرعةالفراغفىالضوء

نرى،لذلكونتيجة.تالصمسرعةمقدارمرةمليون

الرعد.صوتنسمعأنقصل،العواصفأثناءالبرقوميض

فإنك،بعيدةمسافةمنبالموقةيطرقنجاراراقبتوإذا

صوتها.تسمعأنقبلالخشبتطرقالمطرقةسترى

تبدوالقطارصفارةصموتطبقةأنلاحظتولعلك

ويبتعد.القطاريمرأنبعدأقلوتبدو،يقتربوالقطارأعلى

فيثابتةبسرعةالصفارةتحدد!االتيالصوتموجاتتنتقل

يقترببينما،ولكناكنطار.سرعةعنالنظربغضالهواء،

مسافةتقماالصفارةتحا.ثهاتاليةموجةكلفإنالقطار،

أكبر،بمعدلتصلجاتالممفإنولذلكآذاننا.إلىأقصر

وعندما.أعلىالصوتبىتمةتبدووهناأكبر،بترددأي

إلىأطولمسافةتقطعاسيةتاموجةكلفإنالقطار،يبتعد

وتبدوأقل،بترددأيأقل،بمعدلالموجاتفتصل،الأذن

طبقةفيالظاهريالتغيرهذاويسمىأقل.الصوتطبقة

ولادوبلر.تأثيرالمتحركةالأجسامتحدثهالذي،الصوت

القطار.فيلمست!معبالنسبةالصوتعمقيتغير
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يقتربوهوأعلىتمدوالقطارصفارةصوتطبقة،المتاللسيلعلى.ا!تحركةالأحسامتشجهالديالصوتطبقةفيالظهاهريالتغيردوبلر:تأثير

ظاهريةصوتطمقةعهينتجممالعض،إلىلعضهاالصمارةسالصوتموجاتتتقارب(الأعلى)التمكلالقطاريقتربعندمايبتعد.وهووأقل

ظاهريةصوتطبقةعنهينتجممالعضهاعنوتتساعدالموجاتتششر(،الأسفل)الشكلالقطاريشعدوعندما.الرصيصعلىهسمتمعبالنسمةأعلى

واحدةصوتطبقةعندصفارتهصوتفيسمعودالقطار،ركا!أما.أقل

سرعةتفوقبسرعاتأحياناالنفاثةالطائراتوتطير

سرعةتفوقالتيالسرعةذاتالطائرةوتنتج.الصوت

قويةضغطاضواباتوهي،صدميةموجاتالصوت

الأرضعلىويسفالناس.الطائرةحولوتتراكمتنشأ

اختهراق)دويالصويةالفرقعةباسميعرفعاليا،ضجيجا

منصدميةموجاتفوقهمتعبرعندما(،الصوتحاجز

الهوائية.الديناميكاانظر:.الطائرة

منكبيرجداراتجاهفيصحتإذا.الانعكاس

ستسمعفإنك،الأقلعلىأمتارعشرةمسافةمن،الطوب

موجاتتنعكصرعندماالصدىينتج.صوتكصدى

منجزءينعكسوعموما،.أذنيكإلىالجدأرمنالصوت

كبيربجسمماوسطفىموجاتهتصطدمعندما،الصوت

الهواءفيالموجاتحالةفىحدثكماآخر،وسطمن

ينعكسلاالذي.والصوتالطوببجدأراصطدامهابعد

منكلفيالصوتسرعةوتحددالجديد.الوسطيخترق

كانوإذا.ألانعكاسمقدارالوسطينوكثافةالوسطين

الوسطين،منكلفىتقريباالسرعةبنفسينتقلالصوت

منينعك!رمافإنتقريبا،الكثافةنفسمنهمالكلوكان

الوسطالصوتأغلبوسيخترقضئيلا،يكونالصوت

إذاالصوتأغلبينعكس،ذلكعكسوعلىالجديد.

اوهـنفيالصوتسرعةفيكبيراختلافهنالكىن

الهواءفىالصوتموجاتوتنتقلكثافتيهما.فيوكذلك

كثافةأنكما،الطوبفيسرعتهاعنكثيراتقلبسرعة

أغلبينعكسولذلكالهواء،كثافةعنكثيرأتزيدالطوب

.الصدىأنظر:.الطوبجدارباتجاهتصيحعندماصوتك

وسطاالصوتموجاتتغادرعندماالانكسار.

وينتجاتجاهها.ويتغيرسرعتها،تختلفآخروسطاوتدخل

،الموجاتسرعةفيالتغيرعنالاتجاهفيالتغييرهذا

فيا!صوتمص!اتسرعةكطنتوإذاانكسارا.ويسمى

.العمودينحوالموجاتتنكسرأقل،الثانيالوسط

وإذا.الوسطينبينالفاصليعامدوهميخطوالعمودي

الموجاتفإن،أكبرالثانيالوسطفيالصوتسرعةكانت

.العموديعنبعيداتنكسر

كانتإذاأيضا،الصوتموجاتتنكسرأنويمكن

الوسط.نفعه!فينقطةإلىنقطةمنتتغيرالصوتسرعة

السرعةذاتالمنطقةنحوالموجاتتنحني،الحالةهذهففي

مسافةمنيسمعالصوتأنلاحظتتكونوقد.الأقل

فأثناءالشص!.ساطعيومبنهارمقارنة،الليلفيأبعد

الهواءمنأدفأالأرضمنالقريبالهواءيكونالنهار،

عنبعيداتنحنيالصوتموجاتفإنولذلك،يعلوهالذي
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وأعائقطرفعلىتمرعندماالخارجإلىالموجاتانتشارالحيود

الشكل)فيالسيارةصوتيمكنالحيود.فتحةخلالأو)حافته(

التقاطع.عندالمبانيأركانحوليسمعأنمن(أعلاه

سرعتهاتكونحيثبرودةالأكثرالهواءنحوالأرضسطح

ضعفالكيفيةبهذهالموجاتانحناءعنوينتجأقل.

الهواءفإن،الليلفيأماض.الأرسطحقربالصوت

فتنحني،برودةالأكثرهوويكونالارضسطحمنالقريب

الصوتسماعمنيمكنءا،الأرضنحوالصوتموجات

أبعد.مسافاتمنالأرضمنالقريب

مبنىبمحاذاةتنتقلالتيالصوتموجاتتنتشرالحيود.

عبرالصوتموجاتتمروعندكلا.المبنىركنحولمبتعدة

حولالموجاتانتشاروبمى.حافتهحولتنتشر،الباب

الحيود.مافتحةخلالمرور!اعندأو،بهتمرعائقحافة

فتحة،أوبعائقالصوتموجاتمرتكلماالحيودويحدث

للصوتالموجىالطولكانإذايكونماأوضحيصبحولكنه

الحيودويمكنلث.الفتحةأ،العائقحجممعبالمقارنةطويلا

مسارغيابفيحتىركن،حولالصوتسماعمن

الحيود.انظر:.أذنيكإلىالصوتمصدرمنمستقيم

قوةتنتجعندماويحدث.الصوتتقويةهو.الرنين

ولكيما.جسمفي%كبر(أكبراهتزازاتمتكررةصغيرة

ترددالمبذولةالمتكررةلكنوةيكونأنيلزم،الرنينيحدث

الترددتقريباهوالرنينوتردد.الجسمرنينتردديساوي

الصوتموجاتتنكسريتغير.اتجاههافإنسرعتهافيهختيصآخروورطإلىوسطمنال!وتموجماتانتقلتإذا.الصوتموجاتانكسار

الوسطين.بينالفاصلالخطعلىوهمىحطوالعمودي.عنهبعيداأوالعمودينحو

وسطفيالصوتموجاتدحلتإداالعموديعنبعيداالانكسار

.العموديعنبعيداتنكسرفإنها،أعلىفيهسرعتهاآخروسطاما،

بعيداتنكسرمثلا،،الطوبإلىالهواءمنالمنتقلةالموجاتفإنولذلك

الهواء.فيمنهاأعلىالطوبفىالصوتسرعةلأنالعموديعن

ما،وسطفيالصوتموجاتدخلتإذاالعمودينحوالانكسار

سبيلعلى.العمودينحوتن!صسرفإنهاأقل،فيهسرعتهاآخروسطا

نحوتنكسرالهواءإلىالخشبمنتنتقلالتيالصوتموجات،المثال

الخشب.فيمنهاأقلالهواءفيالصوتسرعةلأنالعمودي

يركيهححروير!حآىلإيركاقي،يمثركا!كاحوش--كاكاء!!عث!،لا!ث!

*حمينيرعا!!جم،!حوكو!!!ص!-3صكارو4*؟!!!

!!تنحثبمئهرىبهؤ33؟!!كم!!كأخكل!-صءرركا؟!-

؟خخ!*غ!بركا!يمكحث!كا!وونخفه!قيء9تجيه!ئم!!!-!!!!ئ؟!ء

؟ير!براكاقي!ئمي!!؟ءبراصبريراير!؟بر!بم!لأ"333!!!بم!

،بمس!!ئختهوبهكلور!محلإصكا!صكا؟ء،-!!!؟كا!ء!؟خبرصك!لمحي!!

زر:ير!احثك!كهئعا!3ئي!بم!لمير1عث!-ير*سع-!أ؟؟!!صوو!م!

يهكور3!ا!رو!ع!!اكا!3كأي!3بركا،?؟ء3ورصئهئزء!سكا!ء3!!ئر

بهيئ؟صص؟عيء!*كازر3!لأع!يب!!ا!!ص*كا!!!لم!بهتي

2!!بن؟!*ئر!يركازرل!!ئنإ2!!!!!ك!تو!!بر؟ءا

؟كا-ص!-عش؟!ء!صصزركهوويهأكاكا3!*!!خئو!ا!!ئمو!

لاير؟؟47كاء!ءكا!بركا!ء!!غ؟3إير؟ب!!!كالأزرى!ير

،2!ا+حوركاى

كاكا*ا3ىبر!!ررضءكا3؟!3كا!ص!ء3!ع!لمر!ص!ي+!ع

!!كا!7ء!؟ض+!!سءس

!!ا!!؟!ء!كاجمبهخ!ير!!ي!

أ؟!بر!غيه!ح!!يهبهشخيم!لا!كس"قي!ص3يرترحح!كأص3!اميمخهه!ع

د-!ى!اكيمكثبرح!كهكهي!عرربر!بر!!!كا**وو!كوصئركثكم!اكا!!سير؟!!

يمشأ3آح!؟بر3س!!3إ!كيخ!كا!ء!ء!!/يز"بنكىزوء!شئموص؟قي

كأ؟ور!لم!لما!ه!!هكلئح!كي!ك!ثتوئم!34!روممثحجه!ع؟لم!!ث!

ئن،،!اصسضا!بز!*قي!!ير!روغكر

،7ء"؟!بححتي!3روير!!!اجخك!ووء!!وءلآكوو!!!

!يركا،لم!!غىصكا،ع!بمبر!.كا/ص!!

!وو!لم!!بر!!!!لمحثهصكلسح!؟،كأو!!!ث!آص!وركي!ء
ءكاكي!،4بربه!كرككرو!ضء-ير!!سو!!رر!يى

7!!ترا!!+21لأ!!!3!!!لع!"
عكاص!بر؟كيمتن!كي!خ!ع!!!ير!!

!؟ء:*كا4!"!!ء*سك!!!!صح!عيم!ور؟!ثحبم!!ا

اكه!سبمهـصبم!يمبهيمخ!زوبمهغحئهه!ئر!ككلحئئسجيم/ح!!و!كا-*زو؟!ير

بر?كالمر!!،-!رر!بر!!!كيمى!كاس!حم!!4!صبر!!تهثز؟بمفيحؤ؟!؟!

؟ىكزكىكاك!!خروى!!!بثئى!كئه!!ه!ك!!كأرز!*تح!ءكمس!يز!خمحريئنبهبم3!ء؟

رز،!!؟لم!قي!ء!!!كيهصلإجلا?غ!!ء-ير؟ء!صكزبر!رو!؟ايهع!صس!تئ!ي!كأئرب!ك!يرعي

ى!!يمهيهعصه!!لأ!حثيمبم!س!ك!؟ء!!!ا!!هس!ص3!ىيم!ييف!

قاصلى

ث!!ك!!عموديم!

ك!مم!؟---

!!!!ك!ث!بخ!!4كا!ا!كا

ك!!!"!كاث!!!!أك!ك!!

ح!!!ث!!ك!!ك!

هواء

موجاثاتجا،المقعيرالالمجاه

الصرىلمثيصو9

يز!!!!ر!91!يما

؟!99!،ك!لأ!!وا،ألأا،!؟؟ا!999،!!لا

-ا!!!لأ!؟بخ!لو!!ع94برلأ،!لأ،لأ،كالأ،

!!9/!،!الأ؟!أ9(بزلاثيين\؟أو،؟كا9؟غءع311،1!ا

أ!"أ!!+لأاكا،،ئمء،!كا،
،!!،،!!لأء!!ا1ءكا؟؟،!!ا

،،ا!و،41،!\،لأ؟؟9؟9لإ،؟بما،أأ

1!ابههأ!!كه!آ!!ور،؟ثبملما!لح!!!!!ك!!،ل!أ؟يم!هه!لأ!لأ

؟لأ،صء،!،!،!!!لأ!،/1،،؟!ا،

؟9،!؟؟و؟!4!!!ا!!/ء\الأ!!ث!،!،!!3

!جالصوت!وجات

كاع*صلآكا!كا"لمقيآبم3لح!إ؟-!3إ-كا!كا!ءكابرلم!!يبر؟كاءضىكأتر/لألأ؟

ىبررزكايركا؟آىتنكا!كابر:تنرز!كافيءسبز"ننعا،،ع!؟عءي؟؟لأترزرىلمكا؟؟؟!لآ!تر؟لح!ورتم

يزكاورا؟؟-؟*صشأتر!قىيرس:*ئن !ا"ى3كابر*صإءلإا؟يريرلمى؟ا4!سلآ!إلآ

يزءررالآ!ع!ير"!كاكالأبر!خبز/اصكاير!قبرلإكأبميكا!ير؟غرلآألاىنمبز*!كا!+يرصء/1

شخ!برءكاىا!،كاصكا*لا!لأ،!!لأءصبركا!،آإلأ؟!!ش؟ءل!*كالح!لأخعكا

!؟،رزألإ/لإء!*إ"!*!إكاءأبرئريرورإ*ء9ءكاكا،؟ايم"!-كا1؟رزءقيز

كاكاع،ئنكاورا 1؟كا؟لآشكا!،برلابرع؟!أع!،+في!لإتراغي!:ا؟لأالأل!:بركا!ل!ا3!!الههحلحتهثيسى

؟ننىكا!اءكابراكابراكال!؟؟!!؟كازرسبرورلأبه!برءى!ىص7!؟،!كالأ!شاكافي/بر!؟؟

كاكاكا**،ءلأكا3ءلملاكا!كالأكاكاورىبم!ا،برىكاكااكالا!،!بر!ير

د!!؟!!ىىزر!بر!!لا؟!اء!كايركالأزريرلإلم-لحاكا؟لم3ءؤرز4//كاالأ!

ءالأكاإ?لأير/،بربررر؟ا1كاكا؟ع*،زريرؤ4لألأ4?ع،سإور،قيلآ!

-ىلأاكاىلأد!?3اور*سكأ،لالأىكا!،لأكايكا*كا!لإافي/والم،برى شير!ج1جكاا!!!كا!ءإلآ!يركاورء؟؟كأ!ء!؟؟وع

لأ734-ءاو!يزسثنكاوير،*دء3برلإير*فيلأ!زر!!ترى!لااكاكا4!لأ!ل!ى

؟كاير،!-كا!//كا-ىلماكايرءا؟رزييرء!ا؟لأص!!ءكا!إع4كالأء3!ير
يركارز،كاءكاكا!كا"!*بركااغلآيررزلم!،!برالالأ!بخلازرى!*زو،،اكالميرآلأ

كاجكاءى!1؟*،كاصاشكرج*ص1اس*لأنرلملأ-يرىا!!1خع!!ا-في؟!!كاكاء

لأاكالإ-ر*رركاا؟ءكاسى،!رروكا ىئج\!ص3عكاء!ءبرلأوبر!كسبر:رراولمولأ

!!!ل!رز*يمكا!س!!لأكاكا1ء3عتج!/،لا!!!3كاسيررز

/?اكاءص!!4/يرسلأ!لمح!1ا!،لأكاا!،* كاءا،لاء/؟؟أىجمل!-7لألملأكاكاو!ع

اكا!!كاالا"كأير!ىيرءكااصكأ!/ى،الأأكاو/اغكالآ!اوكاكا!4ألأصكاعلآ!

كاعرر!!ابميمكااكاكا!ىوسكا!أق،الأ!/!ءلأكا?كا؟-،!ير/ير،1

ابركبمإ،ساكاكا!ك!س!لأ!*كتبمصبركا،زربرىورل!أ!اورزلأ(ى!ائرى!ئن3لأ!ور،اكا،عشع

اكا3ئجتركاص؟دكاعءكا!43كا-ىلأ4ثهيلأ،اكا؟اداخءىكا؟ير3!إ/ا؟كا!-!،!!؟ا؟لم

3ير؟فئتركاضىكاص،اكاعحتي؟عكاا!ا*؟أ*/ع?

الأءكا،؟ا!اىاخو!؟ا/كاالآ-كا"!-*!كا

كا/كالآ!كااكا؟،1لاى!يريريزكا:قيلأ؟؟!سبرلأ؟!يرررزورز!ابنبركاكاكاس،ترخ

؟كاير!!!ى،ا!جءكاء!ين:!ءلألآ!وكا/!اضلمكافيتن؟؟بنج4كا+!كا؟عكابرضلأكاعيرعلم

بركاشى!3؟1كايلأشبركا!إىلأ7ءلإلإلمكاكالأ!،كاء*!كاءكاءش؟ئن-كا،

لأ!ل!ينكا!ؤ*إشيرآكاكاى-ءعرز؟*يزلأيركاكا4لآ"كا-لألآلمرربر

لح"!لأ،14كارركاا-ىكاءى!،،*!اكالآى"كاكا!اىء3؟لآ،ءرز!كا

"غ!ءكا؟لآ!اكاكا!ئن!ير7ص-؟ى1آا!لم*1نم؟اين4كابرشكاءكارزش

ش؟اوا!زرو*ور،إيالم!زر/!"ع!ى!كاءاع،؟كالمكاكا

!ررءاكا؟*ير!؟رتزنجفي!:زر،؟أصبمسشآكاىيرص!برلم!ءكالمبنىبرزركاير3؟بر

لأبن؟كا!خ!*خ!*ض/4كا!اسيرلإكاسالآرركاو؟كاكا!ير!بزبن-ل!!،؟!ء!

!ص؟كاءرزاءكاى!لم!-اءخكاإ؟ى!!،صلأكااكا!كاكا!/ص

كأ?(كاءبر/اكارربركا!وريركأكا؟إ3خلارزبرإكاشع!اى-؟4شصكأا!ءكالأء4

اكا+ئنلآكاكا!*!لأو"كاوسا؟كاعكالمى!زر3/ى!!!لألآ؟ش!عكا

كاأبركاعأ!!-زر!اىكا!ل!!ا!4كا+*لإ"؟بركاا!ش؟رز!كاىءد"كا/دلالأى

يمكااء*!ايرشتن3ىرر!!ش!ا*1*!اوىاكأ"؟شإاكسص؟ينكا7اكاكا،شاوكاى

لأيرلأ!ىدلاش*قىكأكاىع!ءعا!!ء!3لالآكأ

اير!كاءعء!!سا/االأيركاا!عكا،--ىالآص؟صو!رر!؟*كاكالآس!ا

لإلمكألأرو!!تن،رر!3!كاير**ير!؟نن!!وزرلأ؟لأ!جلأقيلمكاير!3؟ثرترلآرز!لا/؟!لأبر؟ءلألألم؟؟
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وقدما.لاضطرابتعرضإذاطبيعيا،الجسمبهيهتزالذي

نأيمكنهمالغنائيةالمسرحياتفيالمغنينبعضإنقيل

لترددمساوترددذاتنغمةبغناءزجاجياكوئايحطموا

فيتحدثالتيالاهتزازاتتكبرحيث،الكوبرنين

.الكوبينكسرحتىالرنيرويكبر،الكوب

رنانةشوكةبوساطةتجريبياالرنينإيضاحالممكنومن

ومغلقناحيةمنمفتوحأنبوبفوقالمرءبهايمسك،مهتزة

الطولربعالانبوبطولكانفإذا.الأخرىالناحيةمن

ستنتقلالموجاتفإن،الشوكةعنالصادرللصوتالموجي

الحالة،هذهوفي.القاعمنوتنعكسالأنبوبأسفلإلى

موجيانمالاالأصليةبالموجاتالمنعكسةالموجاتتشكل

الثابتة.الموجاتالأنماطهذهمثلوتسمىساكنا.يبدو

عموديكون،الأنبوبفىالثابتةالموجاتتتكونوعندما

الرنانة.الشوكةمعرنينحالةفىالأنبوبداخلالهواء

يهتزالمحيطالهواءالأنبوبفىالثابتةالموجاتوتجعل

ارتفاعا.أكثرصوتعنهينتجمماأكبرباتساع

منالكثيرتحدثهالذيالصوتارتفاعمنالرنينويزيد

تنتج،المثالسبيلعلى،الهوائيةفالالات.الموسيقيةالالات

الموجاتتنشأ.والأنبوبالرنانةالشوكةكيفيةبنفسالرنين

رنينحالةفىفتجعله،الالةداخلالهواءعمودفيالثابتة

الالة.صوتبذلكمكبرا،الفمفتحةعندالاهتزازاتمع

الصوتموحات

موحاتاتجاه

الصوت

موحات

معرنينحالة!يالرنانةالشوكةالشكلهدافي.الصوتتقويةالرنين

فىالشوكةمنالصوتموجاتتنتقل.الأنموبفىالهواءعمود

الموجاتتشكلالماء.سطحمنتنحكسثمأسفلإلىالهواءعمود

فىريادةعنهاتنتجثابتةموجاتمعاالمنعكسةوالموحاتالأ!لية

.الصوتارتفاع

تراكبنتيجةتحدثالتيالارتفاع!ىالدوريةالتغيراتالضربات

البناءالتداخلفي.مختلفتينلرتينمنالصوتموجاتوتداحل

تقابلالهدامالتدأخلوفيارتفاعا.أكثرصوتافتعصالضغوطتتقابل

أضعف.صوتافتعطيالتخلخلاتالصغوط

مختلفيتينبتردديننبرتانتصدرعندما.الضربات

يكونالمرءيسمعهمافإن،نفسهالوقتفىطفيفااختلافا

وتسمى.منتظمةفتراتعلىوينخفضيرتفعواحذاصوئا

الضربمات.الصوتارتفاعفيالدوريةالتغيراتهذه

تتراكبانالنبرتينمنالصوتموجاتلأنالضرباتوتنتج

.وتتداخلان

بناءتداخلإنهالمشتركةالموجاتتداخلعنويقال

معوالتخلخلاتالضغوطمعالضغوطتطابقتإذا

بعضابعضهاالموجاتتقوي،الحالةهذهففي.التخلخلات

إذاهداماالتداخلويكونارتفاعا.أكثرصوتامنتجة

يتلاشىالحالةهذهوفي.مإلتخلخلاتالضغوطتطابقت

فيالطفيفالاختلافوبسببضعيفا.يكونأوالصوت

،الهداموالتداخلالبناءالتداخلفتراتتتعاقبالتردد،

انظر:.الضرباتمنتجا،ينخفضثمالصوتفيرتفع

التداخل.

ترددويسمى،الثانيةفيالضرباتعدديساوي

نبرةصدورفعندالنبرتين.تردديبينالفرق،الضربات

ذاته،الوقتفىهرتز257بترددونبرةهرتز،2ء6بتردد

ثانية.كلفىواحدةضربةالمرءيسمع،المثالسبيلعلى

الصوتمجالفىالعمل

تسمىوحدةالعلماءيستخدم.الصوتقياس

الترددذاتوالنبرة.الصوتشدةمستوىلقياسالديسيل

هي،ديسيبلصفرالشدةمستوىوذاتهرتز)00.3

-ابناءاحلى--هداماحلى-

!1ا1111111

ب-دأ!
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الأذنتستطعصوتأضعفأي،السمععتبةفاصل

الذيالصوتشدةومستوى.تسمعهأنالطيعيةالبشرية

تحدثولا.الألمعتبةمؤشرهوديعسيبلا014قيمته

بالسمعإحساساأكثر،أوديسيبلا،041ذاتالأصوات

نحوالهمسويبلغ.بالألمإحساشاتحدثوإنما،الأذنفي

أماديسيبلا.06نحوالعاديةوالمحادثةديسيبلا،02

ديسيبلا.012نحوتعطيفقد،الصاخبةالرقصموسيقى

الديسيبل.انظر:

تستخدمماكثيرا،الفونتسمى،وحدةوهنالك

الارتفاعمستوىويساوي.النبراتارتفاعمستوىلقياس

ذاتلنبرةبالديسيبلالشدةمستوىنبرةلأيالفونبوحدة

النبرةفارتفاعارتفاعها.مثلفىتبدوهرتز1).00تردد

علىهرتز،أ!...وترددهاديسيبلا02شدتهاالتي

بنفستبدوأخرىنبرةوأيفونا.02هو،المثالسبيل

مستوىستعطيوشدتها،ترددهاعنالنظربغض،الارتفاع

وترددهاديسيبلا08شدتهاالتيفالنبرةفونا.02الارتفاع

بدتإذافونا02ارتفاعهامستوىسيكونمثلاهرتزا02

وترددهاديسيبلا02شدتهاالتيالنبرةارتفاعمثلفي

هرتز.000.1

بالصوتالصوتياتعلميعنى.الصوتفيالتحكم

علمفروعأحدالبيئيالصوتياتوعلم.الناسعلىوتأثيراته

الضجيجي.التلوثفيبالتحكميهتمالذيالصوتيات

منعديدمنالضجيجلسماعباستمرارونتعرض

والصناعاتالبناءومواءالطائراتمثلىالمصادر،

يتعرضونالذينوالافراد.المنزليةوالاجهزةوالسيارات

السمعفقدانمنيعانونقدطويلةلفتراتالمرتفعللضجيج

،المدىقصيرةالمرتفعةالأصواتأنكما.الدائماوالمؤقت

نأيمكن،الناريةالألعابفرقعةأوالبندقيةطلقةصوتمثل

يكنلمولوحتى،المتواصلوالضجيج.بالأذنتضر

السمعوفقدانوالصداعالإرهاقيسببأنيمكنصاخبا،

.والغثيانوالتوتر

فقد.طرقبعدةالضجيجتلوثفيالتحكمويمكن

عنالصادرالضجيجلتقليلطرقاالصوتياتمهندسوطور

،المثالسبيلعلى،الصوتفكاتمات.الأجهزةمنكثير

استخداميمكنالمبانيوفيأهدأ.السياراتمحركاتتجعل

محكمةوالنوافذوالأبواب،الثقيلةالعسميكةالجدران

إلىالضجيجتسربلمنع،أخرىمختلفةوطرق،الإغلاق

الاخرونوالأفرادالمصانععمالأما.العزلانظر:.الداخل

علىيضعواأنفيجب،مكثفلضجيجيتعرضونالذين

السمع.فقدانلمنعالأذنحمايةأجهزةمننوعااذانهم

جيدةظروفبتهيئةكذلكالصوتياتعلمويعنى

قاعاتفىوسماعهماوالموسيقىالحديثلإنتاج

المألو؟ةالأصواتبعضشدةمستويات

نبرة.الديسيبلهيالصوتشلأ.ةمستوىبهايقاسالتيالوحدة

هيديسيبلصفرالشدةوذأتهرتز0003الترددذأتالصوت

تكونالتيالأصوات.البشريةالأذنتسمعهأنيمكنصوتأضعف

أضراراتلحقوقدالأذنفيألماتحدثأكثرأوديسيبل041شدتها

الرقيقة.بالأنسجة

ديسييل

الالىعتمة

*?

الصاخبةالمولمسيقى

المكبرة

الكصباثيةالمكسمة

عندالنفاثةالطائرةصوت

أمقربة(الإقلاع

ئرىإلداالمنشار

الهاتفجرس

ثةدلمحماا

السحععتبة

سبيلفعلىوماشابهها.الموسي!طوصالاتالاجتماعات

ارتدادفيللتحكمتياتالصممهندسويسعى،المثال

،الأماموإلىالخلفإلى،الصو/تانعكاساتوهو،الصدى

فىالأخرىوالسطوحوالأرضىجةوالجدرانالسقفمن

لإنتاجضروريالصدىارتدادوبعض.الصالةأوالقاعة

نايمكنالزائدالصدىارتدادكثرةولكن،سارةأصوات

الأشياءالمهندسونويستخدم.الموسيقىأوالحديثيشوش

والسجادبالصوتياتاطخاصالبلاطمثل،للصوتالماصة

فيالتحكمأجلمنادبطن،الداخليوالأثاثوالستائر

علم.الصوتيماذ،،انظر:.الصدىارتداد

فيفيةاستخداماتللصوت.الصوتاستخدام

الجيوفيزيائيونيستخدمهـافكثيرا.الصناعةوفيالعلم

أنهمذلكومن.والنفطالمعا):نعنالتنقيبفيالصوت

سطحهاتحتأو،الأرضسطحعلىصغيراتفجيرايجرون

الصخورطبقاتمنالناتجةالصوتموجاتفترتد،بقليل

التيالزمنيةوالفترةاد!مدىطبيعةوتدل.الأرضتحت
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الطقةوسمكنوععلىالسطحلبلوغالموجاتتستغرقها

الجيوفيزيائيونيستطجعالكيفيةوبهذه.الموجودةالصخرية

تكونأنيحتملالتيالصخريةالتشكيلاتموقعتحديد

السونارأسمهجهاز،وهنالك.النفطأوبالمعادنغنية

الموجودةالأجسامعنللكشفالصوتموجاتيستخدم

تحديدالحربيةالسفنوتستطيعالسونار.انظر:الماء.تحت

تستخدمهكماالسونار،باستخدامالعدوغواصاتموقع

.الأسماكتجمعاتعنللكشفالأسماكصيدقوارب

مدىمنأعلىترددهيكونالذيالصوتيسمى

لتنطفويستخدم،الصوتيةفوقالموجاتالبشريالسمع

المعادنولاختبار،الأخرىالدقيقةوالأجهزةالساعات

أورامولتشخيص،المصانعفيأخرىوموادواللدائن

فىالحصواتعنوالكشفالكبدوأمراضالدماغ

نأكما.أخرىوأمراضوالكلىالصفرأويةالحويصلة

للوقوفنسبيامأمونةوسيلةتهيئالصوتيةفوقالموجات

الصوتية.دوقالموجماتانظر:.أمهبطنفيالجنيننموعلى

لتسجيلأجهزةعدةوالمهندسونالعلماءطوروقد

الميكروفونالأجهزةهذهوتشمل.الصوتإنتاجوإعادة

الميكروفونويحول.والمضخم(الصوت)مكبروالسماعة

هذهنمطتقابلكهربائيةإشماراتإلىالصوتموجات

تلكمثل،الكهربائيةالإشاراتالسماعةوتحول.الموجات

أما.صوتإلىأخرىمرة،الميكروفونينتجهاالتى

الصوتإنتاجإعادةنظممعظمفيفيستخدم،المضخم

السماعة.تشغيلمنوتمكينهاالكهربائيةالإشاراتلتقوية

والمسجلوالفونوغرافوالمذياعالعامالخطابنظمكل

أنظر:واحد.مضخمالاقلعلىبهاوالتلفازالصوتي

.الإلكترونيات،الصوتمكبر،الميكروفون

بإعدأدأحياناالمهندسونيقوم،الموسيقىتسجيلوعند

أماكنعدةفيموضوعةميكروفوناتمنأكثرأوتسجيلين

بطريقةمعاالتسجيلاتهذهشغلتفإذاالمصدر.حول

صوتاتعطيفإنها،الصوتإنتاجلإعادة،صحيحة

التىوالاتجاهالعمقخصائصألمجسموللصوتمجسما.

،الاستماععند،المجسمالصوتإصدارولإعادة.للأصل

علىتسجيللكلوسماعةمضخمللجهازيكونأنيلزم

الدقة.البالغالنظامانظر:.حدة

الصوتدراسة

العصورفىالصوتدراسةبدأت.المبكرةالأفكار

وعالمالفيلسوف،فيثاغورثأجرىفقد.القديمة

تحدثهاالتيالأصواتعلىتجارب،الإغريقيالرياضيات

نإويقالالميلاد.قبلالسادسالقرنمنذالمهتزةالخيوط

مقياسوهوالصونومتر،اخترعالذيهوفيثاغورث

انظر:.الموسيقيةالأصواتلدراسةيستخدمالذيالصوت

عالمذكرالميلاد،قبل004عامنحووفىالصونومتر.

جسمحركةعنينتجالصوتأنأرشيتاساسمهإغريقى

الفيلسوفذكرعاما،05نحووبعدبآخر.يصطدم

بوساطةاذانناإلىيحملالصوتأنأرسطوالإغريقي

لمام،003نحووحتى،الحينذلكومنذالهواء.حركة

فيالعلماءأنغيرتذكر.علميةأبحاثأوروبافىتجر

الأفكاربعضطورواوالهند،والإسلامىالعربىالعالم

فينظمواستحداثالموسيقىبدراسةالصوتعنالجديدة

الموسيقى.نظرية

القرنفيالصفاإخوانقدم.العربعندالصوت

علمفيشاملاموجزا،الميلاديالعاشر،الهجريالرابع

قرعبأنهالصوتوعرفوا،الموسيقىوعلمالأصوات

إلىيتموجوأنه...الأجرامتصادممنالهواءفييحدث

:انواعأربعةإلىالأصواتقسموأكما."الجهاتجميع

طبيعةإلىذلكوعزواوغليظةوحادةوخفيفةجهيرة

رسالةفيسيناابنأبانوقد.الأصواتتموجوقوةالأجسام

عنينتجالصوتبأنالحروفحدوثأسباببعنوانله

إسهاماتتقفولم.وسرعةوبقوةدفعةالهواءتموج

إلىذلكتعدتبلالأصواتتعريفعندالعربالعلماء

الموسيقىعلىالأصواتفىالفيزياءعلممبادئطبقواأن

عندالعلومانظر:.ام330هـ،42ءعامنحووذلك

)الفيزياء(.والمسلمينالعرب

الصوت"أنالموجيةالنظريةتعني.الموجيةالنظرية

العربالعلماءسبقوقدلمموجاتشكلعلىينتقل

نأغير،المفهومهذاإلىالإشارةفيغيرهموالمسلمون

طبيعةعنموسعةتجاربفىيشرعوالمالأوروبيينالعلماء

ففي.الميلاديعشرالسابعالقرنأوائلفىإلاالصوت

الإيطاليوالفيزيائيالفلكىوضحتقريبا،الفترةتلك

يحددالذيهوالصوتموجاتترددأنبالتجربةجاليليو

لوحسطحعلىأسنانذاتقاطعةبحكقاملقد.طبقته

مسافةبينربطثمحادا،صوتافأحدثالنحاسمن

الصوتوطبقةاللوحةعلىالأسنانتركتهاالتىالأخاديد

عنها.نتجالذيالحاد

وهوميرسين،مارنتمكن،أم064عامنحووفي

لسرعةقياسأولإجراءمن،فرنسيرياضياتعالم

أثبتعاما،عشريننحووبعدالهواء.فيالصوت

نأتجريبيابويلروبرتالأيرلنديوالفيزيائىالكيميائي

بويلبرهنوقد.وسطفيتنتقلأنلابدالصوتموجات

منهاأفرغجرةداخلجرسصوتسماعيمكنلاأنهعلى

عشرالسابعالقرنأواخروفي.الإمكانبقدرالهواء

علاقةنيوتنإسحاقالإنجليزيالعالمصاغ،الميلادي
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وبينوسطفيالصوتسرعةبينصحيحةتكونتكاد

.للانضغاطوقابليتهالوسطكثافة

أوضح،الميلاديعشرالثامنالقرنمنتصفوفي

الخيوطأن،سويسريوفيزيائيرياضىوهو،برنولىدانيال

وفي.الوقتنفسفيترددمنأكثرعندتهتزأنيمكن

جاناسمهفرنسيرياضيطورعشر،التاسعالقرنأوائل

لتحليلتستخدمأنيمكن،رياضيةطريقةفوريربابتيعست

تتكونالتيالبسيطةالنبراتإلىالمعقدةالصوتموجات

درسالميلاديالتاسئكلشرالقرنمنالستينياتوفيمنها.

موجاتتداخل،المانىفيزيائيوهوهيلمولتز،فونهيرمان

لاحساسمنهماكلوعلاقةالضرباتوإنتاج،الصوت

.بالصوتالأذن

علممنكبيرجزءتأسس.الحدقةالتطورات

فيالموجودةالصوتمبادئعلىالحديثالصوتيات

البارونالبريطانيالفيزيائىألفهالذيالصوتنظريةكتاب

خصائصمنالكثيرأنورغم.ام878عامفيرايلى

علمأنإلا،الطويلالوقتذلكمنذمعروفةالصوت

وفي.جديدةمناطقفييتوسعاستمرالصوتيات

فونجورجوضح،العشرينالقرنمنالأربعينيات

بينالاذنتميزكيف،أمريكيفيزيائيوهوبيكيسي،

علمتوسعالعشرينالقرنمنالستينياتوفي.الأصوات

التلوثبتأثيراتالمتزايدللاهتماماستجابةسريعاالصوتيات

.الضارةوالنفسيةالفيزيائيةالضجيجى

القرنسبعينياتفيالصوتياتعلمبحوثوشملت

فوقللموجاتالجديدةالاستخداماتدراسة،العشرين

أوائلوخلال.أفضلسمعيةفوقمعداتوتطويرالصوتية

إنتاجلإعادةأفضلأجهزةالبحثشمل،الثمانينيات

وتعيدتفهمهأنتستطعالتيالحواسيبوتطويرالصوت

الاستخداماتالصوتياتعلممهندسودرسكما.إنتاجه

يكونالذيالصوتأي،الصوتيةتحتللموجاتالممكنة

.البشريالسماعمدىمنأقلتردده

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الصوتمبادئ

الصوتطبقةالذبذبةالأذن

الموجاتلصدىاخلالتدا

الصوتيةفوقالموجاتالحيالكائنصوتالحنجرة

المغمةعلم،الصوتياتتأثيردوبلر،

نيكارمولهاالضجيجايسيبللدا

وأجهزتهالصوتمعدات

الذبذباتراسمةالصوتبصمةالمدمجةالأسطوانة

الطميةالسماعةالتلفازالإملاءآلة

السوناريوالرادالإلكترونيات

السيارالمتحدثالرنانةالشوكة

الطاقةمحولالإنذارصفارة

تىالصمالمسجلالسينماصناعة

السمعي،المعينالصونومتر

أقعصلأالع!مقيافانوغرلفوا

ات،أخرىمقالات

الترددتضمينالاتصالات

البيئىالتلوثألفاتوماس،أديسولى

الهوائيةيماميكاالدعلم،لأصواتا

،الصوتخافضإميلبرلينر،

الصممحراهامألكسندر،بل

الموانححوعصرعنا

فةالمأ!الأصواتبعضتنتجيهف-ا

الإنسانصوت

الحيواناتأصواتب-

الصوتطبيعة-2

الصوتوطبقةالتردد

والارتفاعالشدةب

.الصوتسلوك-3

الصوتسرعة-أ

الانعكاسب

الانكسار!!

الصوتمجالفيالعمل-4

الصوتقياس-أ

الصوتفىالتحكم-ب

الصوتدراسة-5

المبكرةالأفكار-أ

العربعندالصوتب

الصوتمكبر

الميكرفون

الدقةالبالغالظام

الهاتف

الصوقطالهاتف

صلة

والمسلمينالعربعندالعلوم

الغناء

إرنست،ماخ

الموسيقى

هيرمانهيلمولتز،

الموسيقيةالأصواتج

الضجيجأصوات-د

الصوتنوعية!!

لحيودا-د

لرنيناهـ

لضرباتاو

الصوتاستخدام-ج

الموحيةالنظرية-خ!

الحديثةالتطورات

الصوتية؟الموجاتالمهتزالصوتينتجكيف!-أ

فىسرعتهتفوقبسرعةافالجوامدالسوائلفيالصوتينتقللماذا-2

الهواء؟

؟النبراتالهوائيةالالاتتولدكيف3

ارتدادكميةفيالتحكمالصوقي،تمهندسويحاوللماذا-4

الموسيقى؟2!الاتوالكبيرةالقاعاتفيالصدى

؟الناسءلمىالضجيجيالتلوثيؤثركيف-5

تنتقلأنيجبالصوتجاتموأنبويلروبرتبرهنكيص-6

وسط؟فى

نهارفيإليهتنتقلمماأبعدلمساؤطتليلاالأصواتتنتقللماذا-7

ساطإلشمس؟

ادحفا؟إخوانعندالصوتأقسامما-8

؟الصوتسيناابنعرفكيف-9

الخارجي؟الفضاءفم،صوتموجاتتوجدلالماذا01

الحيةالكائناتعنيصدرصوتطالحيالكائنصوت

عنللتعبيرأوالاتصالل!رض(الحيواناتومعظم)الإنسان
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لصرتيةالأوتارازتن!

مرتخيةصوتيةأوتارودةمدثلىصوتيةأوتا

.أصواتلديهاتقريباالحيواناتكلفكرها.أوأحاسيسها

تستخدممانادرا،الزرافةمثلالحيواناتمنالقليلوهناك

وأ،تصرخأوتنئ!أنيمكنالحيواناتمعظمولكنصوتها.

.أخرىأصواتاتخرجأوتزقزقأو،تدمدمأو،تئنأو،تعوي

مثل،الحيوانحديقةفىالحيواناتمنالعديدهناك

أحاسيسعنلتعبرأصواتأأيضأيصدر،الشمبانزيالقرد

صوتمثلصوتهناكليسحالأيةوعلى.مختلفة

.الإنسان

منأفكارهعنيعبرأنللإنسانيمكن.الإنسانعوت

صوتهيستخدمأنويمكن.ومتحركةساكنةأصواتخلال

فيغنيالموسيقىمعالكلاميجمعأنويمكنللغناء.أيضا

آليةمنعاليةبدرجةصوتهتميزوبسبب.الكلمات

وهذه.محكمةلغاتينطقأنالإنساناستطاع،الانتظام

أفكارهبأدقالاخرأحدهميخبرأنمنالناستمكناللغات

وأفعاله.

فيللصوتالرئيسيالمصدرهيالصوتيةالأوتار

الحنجرةعبرالرقيقالنسجمنثنيتانتمتد.الإنسان

منجانبكلعلىواحدةثنيةوتمتد(،الصوت)صندوق

بشدالحنجرةعضلاتوتقوم.الهوائيةالقصبةجانبي

الصوتية.الأوتاروإرخاء

تكونبحيثالصوتيةأوتارناتسترخي،نتنفسعندما

وعندماالهواء.بدخولتسمح3حرفشكلعلىفتحة

ممابهاالملتصقةبالعضلاتالصوتيةالأوتارنجذب،نتكلم

عبرالرثمينمنالهواءندفععندماثم.الفتحةيضيق

الذيالأمر،المشدودةالصوتيةالأوتارالهواءيهز،الحنجرة

.الأصواتحدوثإلىيؤدي

أننابحيثجيدامنظمةالصوتآلية.الصوتتنويع

عدةفيوالرلسينوالعضلاتالصوتيةالأوتارنستخدم

شسدتوكلماالأمر،فينفكرأنبدونمتوافقةمجموعات

حص/

-ته!-!ما)أيم

!افىآس-لصبر

الهرايمةالقصة

.الصوتالصوتيةالأوتارتنتجيهف

الصوتالبمتمريالكائنيصدر

حزموهي.الصوتيةالأوتاربوساطة

امتدادعلىالسميجمنصغيرة

شدبعمليةالحنجرةوتقوم.الحنجرة

طرفيفيوإرخائهاالصوتيةالأوتار

الهوائيية.القصبةفيموجودةفتحة

تضغطالشحصيتكلمفعندما

فتضيقالأوتارعلىالحنجرةعضلات

الرثمينمنالخارجالهواءويهز،الفتحة

ذلكفينئكلنالمشدودةالأرتار

.الصوت

وكلما.أعلىأصواتأتنتجفإنهاأكثرالصوتيةالأوتار

فىوحتى.الأصواتانخفضت،الصوتيةالأوتارارتخط

الصوتيةالأوتارونرخينشدفإننا،العاديالتخاطب

التنوعإلىيؤديانوالإرخاءالشدوهذا.مختلفةبدرجات

أصواتنا.في

أصواتوتعتبر.الحنجرةبحجمالصوتطبقةتتحدد

الصوتيةالأوتارلأنالعادةفىأعلىطبقاتذواتالنساء

بنفسصوتيةأوتاروالبناتالأولادولدىأقصر.للمرأة

تصبححيثالبلوغمرحلةإلىالأولاديصلحتىالحجم

لذلك،ونتيجةحجما.أكبرللأولادالصوتصناديق

أدنى.طبقةذاتالأولادأصواتتصبح

تشكيلفيوالأسنانوالشفتاناللسانيساعد

يعصالانفتجويففإن،ذلكإلىوبالإضافة.الأصوات

بالبردشسخصمايصابوعندماولونا.رنيئاالصوت

الشخص.صوتيتغير،الهوائيةالممراتوتنغلق

الصوتية،الأوتارعلى!ثرالصوتإجهادفإنوأخيرا،

نأكما.القلقمنالنابخالعضلاتتوترعليهايؤثركما

بتهاتاالكلاميستطعلا،الحنجرةبالتهابالمريضالشخص

يومين.أويوملمدة

الصوتوتقنيةعدمالصوتياتعدم.عكلمالصوثيات،

نوعيةإلىالصوتياتكلمةتشيركذلك.الناسعلىوأثره

وهناك.مبنىأوغرفةداخلالمنقولأوالمسموعالصوت

علموهما،الصوتياتعلملدراسةرئيسيانحقلان

البيئي.الصوتياتوعلمالمعماريالصوتيات

داخلالهدوءبتوفيريختص.المعماريالصوتياتعلم

للحديثللاستماعالجيدةالأحوالوتهيئة،والمبانىالغرف

قاعاتتصاميموضعفيهامادورايؤديوهو.والموسيقى

وتشييدها.الاستماع



991يوملصودا

عوامل:بعدةمابغرفةالخاصةالصوتياتنوعيةوتتأثر

والجدرانالسقفمقدرةوثانيها،الغرفةوشكلحجمأولها

وثالثها،فيهالمرغوبغيرالصوتإبعادعلىوالأرضية

وهناك.للصوتممتصةموادمنالمصنعالأثاثاستعمال

،بالغرفالعلاقةذاتالصوتياتنوعيةفييؤثراخرعامل

المنبعث،الصوتالغرفةبهاتعكسالتيالطريقةوهو

إلىترتدموسيقيةآلةأوصوتمكبرمنالمرسلةفالأصوات

وغيروالأرضياتوالجدرانالسقفعلىالأماموإلىالخلف

الذيالصوتارتدادبذدكفيتكون،الأسطحمنذدك

فترةأما.الصوتمنالصادرةالانعكاساتتلكتحدثه

إلىالتلاشيفيالصوتيستغرقهالذيالزمنفهيالصدى

صدىيستمرأنويجب.الأصليةطاقتهمنأ

المعدةالامحتماعقاعةفيالثانيةتقاربلفترةالص!ت

يجبذلكوفوق.الموسيقىقاعةفيثانيتينولمدة،للحديث

12مروربعدالمستمعلأذنواحدقويانعكاسيصلألا

مكبرمنالمنبعثالمباشرالصوتوصولمنالثانيةمن

القويالانعكاسسيسمعالمستمعفإنوإلا،الةأوصوت

الاصلي.للصوتمشوشصدىوكأنه

فيللصوتالممتصةالموادمنالمصنعالأثاثيتحكم

الأثاثمنالنوعهذاويشمل.الغرفةداخلالانعكاس

-المطاطأوالفلينمنأكانتسواء-الصوتيةالرقائق

المنجد.والأثاثوالستائروالسجاد

التلوثفيالتحكميشمل.البيئىالصوتياتعلم

منكثيرفيالانتشارواسعةمشكلةوهيالضجيجي،

للضجئالرئيسيةالمصادروتتضمن.السكنيةالمناطق

ومعداتالصناعيةوالمنشآتوالطائراتالسيارات؟البيئي

الثقيلة.البناء

طرقبثلاثالضجيجيالتلوثفيالتحكمويمكن

مبعثقفل2-.الضجيجمصدرتهدئة-ا:وهي

الطاقةامتصاص3-آخر.إلىمكانمنالضجيج

الضجئالصموتكاتماتتخفضفمثلا.الضجيجية

الجدرانتعملكما،السياراتمحركاتمنالصادر

حجبعلىالمساماتأوالشقوقمنالخاليةالضخمة

الممتصةالموادمنالمصنعالأثاثيمتصكذلك.الضجيج

الضجيج.للصوت

الضجيجيللتلوثالمرءتعرضيؤديأنويمكن

فيمستديمأومؤقتتلفإلىمتكررةبصورةالمكثف

قياسيةوحدةطريقالضجئكلنشدةوتقاس.سمعه

الأقطارمنكثيرفيالقوأنينوتطالب.الديسيبلتسمى

عنتقلدرجةإلىالمصنعضجيجبتخفيضالصناعات

للعمالأوامرهاتصدرأو،المحددةالقصوىالمستويات

الوقائية.وأغطيتهاالأذنلمسداداتبارتداء

يلي:ماوتتضمن.الصوتياتلعلمأخرىمجالات

أجهزةمنوغيرماوالهوانفالمعداتتصميم-أ

الصوتات!مال2-.الد،نةالبالغةالسمعيةالاتصالات

المواد.تص!نيعومعالجةالقياساتصناعةفى

علمتناولتالشبالحوثمنكثيراأنويلاحظ

تحتالتردداتاسشعمالاتتطويرتتضمن،الصوتيات

الصوتهوالصوتيتحتفالتردد.الصوتيةوفوقالصوتية

أما.بسماعهللبشرقسمحلابدرجةالتردداتالمنخفض

.الأذنعلىوقعهفى.جدامرتفعفهوالصوتيفوقالتردد

الصوتية.فوقالموجات،الصوت،العزلأيضا:انظر

علىتحتويالمركباتمنلمجمو!.الشائعالاسمالصودا

المبالعاديمنالصوديوممركباتتصنيعويتم.الصوديوم

.الصوديوماخظر:والكلور.الصوديوممنالمكون

كربوناتمركبلدصموديومالشائعةالمركباتمنو

وصوداالصودا،بملحوالمعروؤ!2!د!(ح)30الصوديوم

هذاويكون.التجاريةومالصودوكربونات،الغسيل

ذووهو.أبيضاسمحوقأوبلوراتشكلعلىالمركب

بأنالأحماضمفعول!بطلفهوولذلك،قويةقلويةخاصية

الزجاجصناعةفيأصوديوماكربوناتوتستخدميعادلها.

ومنظف،كمطهرأيضاتستضلىمكما،والورقبونوالصا

الماء(.)تخفيفالماءعسرإزالةوفي

وهوول،يم(ح)30الصوديومبيكربوناتمركبوهناك

الأدوية،وصناعةالطعامفييستخدمالصودا،منشائعنوع

ويحتويالصودا(.نات)بيكربوالخبزبموداويعرف

الصوديومبيكربوناتعلىبودر()البكنجالخبزمسحوق

الخبزانتفاخفيتتسببإن!ياحيث،كخميرةتعملالتى

علىأيضاسيدلزمسحوقويحتويالخبز.أثناءواثعجنات

سيدلزمسحوقالناسويستضدم.الصوديومبيكربونات

بودر.البكنجانظر:.المعدةأحماضلتخفيف

أحدوهو!د!(،)+هالص!ديومهيدروكسيدوهناك

الكاوية،الصوداباسمويعرة!،الصوديوممركبات

الرايونوحريرالكيميائية،الصناعاتفيبكثرةويستخدم

عمليةفىأيضئاالمركبصذا1ويستخدم.والصابونوالورق

.البترولوتكريرالألومنيومإنتاج

.لزجاجا:أيضانظرا

الصودا.الصودا،بيكربوناتانظر:الخيز.صودا

دا.الصمانظر:.الغسيلصودا

فدزوهو،دم،بالرمزدهيرمزكيميائىعنصرالصوددوم

فلزوهو.وعديدةمهمةاستخدامااتلهاللونفضيأبيض
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وينتميبسهولةبالمديةقطعهأوتشكيلهيمكنطري

المسماةالكيميائيةالعناصرمجموعةإلىالصوديوم

القلوية.بالفلزات

السادسةالمرتبةالصوديوميحتل.الصوديوميوجدأين

الخارجيةالقشرةفيتوفراالفلزاتأكثرسلسلةفى

يتوافرولا.القشرةمن%82.يشكلفهوالأرضلسطح

قائمكعنصرأي،نقيشكلفيالطبيعةفيالصوديوم

مشكلاعديدةأخرىعناصرمعمتحدايكونبل،بذاته

يجبنقيصوديومعلىوللحصول.مركباتمعها

مركباته.مناستخلاصه

الأنواعأكثرمن)طح"د!(العاديالطعامملحويعد

قاعفيالطعامملحويوحد.الصوديوممركباتمنالمألوفة

التيوالبلادالبحر.ماءوفىالأرضوتحت،الجافةالبحيرات

والهندوألمانياوفرنساالصينهىالملحمنكبيرامخزوناتملك

.المتحدةوالولاياتوبريطانيا)السابق(السوفييتىوالاتحاد

علىالكرايوليتمعدنوكذلكالبورقمعدنويحتوي

الحيواناتوأجسامالنباتاتمنالعديدوتحتوي.الصوديوم

يحتويأنويجب.الصوديومأملاحمنقليلةكمياتعلى

للحفاظالصوديوممنمحددةكميةعلىالبشريالجسم

والخلايا.الجسمسوائ!!بينللماءالعاديالتدفقعلى

الجسم،أنسجةتكوينفيهامادوراالصوديومويؤدي

الطعامأنعديدةدراساتأثبتتوقد.العضلاتوتقلص

تكفيالصوديوممنكميةعلىيحتويالمتوازنةالوجبةفي

ملحإضافةإلىالحاحةدونالطبيعيةالجسماحتياجات

فيالإسرافأنالدراساتبعضأوضحتوقد.الطعام

فيارتفاعإلىيؤديقدالوجباتمعالصوديومتناول

.الدمضغط

عديدةاستخداماتالصوديوملمركبات.استخداماته

والتصوير.والزراعةوالأدويةالصناعةفي

الصوديومبوراتملحالمصانعأصحابويستخدم

يأ،المياهوتحليةوالصابونالسيراميكصناعةفي)البورف(

انظر:.عديدةأخرىمنتجاتوفي،الأملاحمنتخليصها

والمعروف)+ه،د!(،الصوديومهيدروكسيدويعد.البورق

المهمة،الصناعيةالقلوياتمن،الكاويةالصوداباسسمأيضا

والصابونالورقصناعةوفىالبترولتكريرفيويستحدم

الصوديومكربوناتوتستخدمالنسئ.وصناعة

صوداأوالتجاريةالصوديومبكربوناتوالمعروفة2،لم(ح)30

الخبز(.)صوداالصوديومبيكربوناتصناعةفيالغسيل

لتخفيفالصوديومبيكربوناتالناسمنالعديدويستخدم

بروميدأحياناالأطباءويصف.المعدةفيالزائدةالحموضة

أماالتوتر.منيعانونالذينللمرضىمسكناالصوديوم

سمادفهو(التشيليالصخري)الملحالصوديومنترات

الصوديومثيوكبريتاتالمصورونويستخدم.قيمكيميائي

الضوئي.التصويرفيالورقعلىالصورةلتثبيت

فرقائقأيضا،صناعيةاستخداماتالنقىوللصوديوم

تساعدالتيالمادة)وهوحفازكعاملتستخدمالصوديوم

بعضصناعةفيوذلك(،كيميائيتفاعلحدوثفي

الطاقةمؤسساتبعضفإنكذلك.الصناعىالمطاطأنواع

لتبريدسائلشكلفيالصوديومتستخدمالنووية

المعادنبعضلإنتاجأيضاويستخدم،النوويةالمفاعلات

والزركونيوم.التيتانيوممثل

الكيميائيأصبحام708عامفى.الصوديوماستخراج

بالحصوليقومشخصأول،ديفيهمفريالسيرالإنجليزي

الفلزليستخرجالكهرباءاستخدموقد.أضقىاا!هموديوماعلى

الانإلىالمصنعونزالوما.الصوديومهيدروكسيدمن

هذهوتسمى.الصوديومعلىللحصولالكهرباءيستخدمون

تيارتمريريتمالعمليةهذهوفي.الكهربائيبالتحليلالعملية

كملح،الصوديوممركباتمنمصهورمركبفيكهربائي

وفلزالكلورغازإلىالمركببفصلالتيارويقوم.الطعام

الكهربائي.التحليلانظر:.الصوديوم

بدرجةنشطاالنقيالصوديوميعد.الكيميائيةالخواص

معفورايتحدفهو.الكيميائيةأضاحيةامنقصوى

الفهـلزيفقدلذلكونتيجةللهواء.يتعرضعندماكسجين19

مشاهدةيتسنىلاولذلكمعتما،ويصيرالامعامظهره

استخراجه.أوقطعهعندإلاللفلزاللامعالسطح

بتحليليقوموهوالماء.منوزناأخفوالصوديوم

وهيدروكسيدالهيدروجينغازمنتجاالماء)تجزئة(

عنهوتنتجقويا،الكيميائيالتفاعلهذاويكون.الصوديوم

فيالهيدروجيناشتعالفييتسببمما،شديدةحرارة

.كثيرةأحوال

اللافلزيةالعناصرمعبسرعةأيضاالصوديومويتفاعل

وأفلزينمن)مزيجسبائكيكونوهووالفلور،الكلورمثل

النشادرسائلفيالصوديومويذوب.فلزاتعدةمعأكثر(

إذامالمعرفةفحصولإجراء.الزرقةداكنمحلولأمكونا

تعريضشم،الصوديومعلىتحتويالموادمنمادةكانت

فإنصوديومالمادةفيكانفإذانار.شعلةعلىالمادة

اللهب.اختياران!:.فاقعةصفراءتصبحالشعلة

شديد.بحذروخزنهالصوديوممعالتعاملويجب

البارافينمادةفىمنهقليلةكمياتتخزينيتمالمعاملوفى

مئعلىالبارافينمادةوتعمل.الإقفالمحكمةقنانيفي

وشمحنتخزينويتمالفلز.إلىالوصولمنوالرطوبةالهواء

براميلفيقوالبشكلعلىالصوديوممنكبيرةكميات

الصوديومويشحن.الرطوبةعنوبعيدةالإقفالمحكمة
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أثناءالصوديومويتصلب.مغلقةصهريجعرباتفيأيضا

تفريغه.قبلتمييعهيتحتملذلكشسحنه،

الذريووزنه،11للصوديومالذريوالعدد

ودرجة،م8.79انصهارهحرارةودرجة،8989.22

،الصخريالملح،الملحبمالقلويانظر:م881غليانه

الصودا.

الصواريكثرةعلىيدلواسمهاعمانيةمدينةصور

يتوغلالذيالبطحوخورلممواحلهابهاتزدحمكانتالتي

المياهالبعيدالماضيفيأهلهاتجاوزلقدبلأراضيها.في

المتوسطللبحرالشرقيالساحلإلىبعيداورحلوا،الإقليمية

الفينيقية.صورمدينةليؤسسوا

اقتربوقد،بالسلطةالشرقيةالمنطقةعاصمةصور

نسمة.ألفمائةمنلهاالتابعةوالقرىسكانهاعدد

الطريقعلىبالجنوبصوربلادفيالناسمعظمويتركز

الساحلصورفيثمالسلطخة،ببقيةيربطهاالذيالرئيسي

الب!ةوخورعمانخليجبينالعيجةبمنطقةوأخيرا

هكتار003منهاهكتار007فوقالمديخةتمتد

للمصالحهوه،للزراعة11و.خلاء،15و.،للإسكان

والتجارةكالصناعةأخرىلأنشطةوالباقي.الحكومية

.عماننظر:ا.وغيرها

للسياحةمهمةمواقععدةالمدينةتضمكما

التيصوربلادوحصونعليها،المشرفةوالجبال،كالسواحل

المتحفوكذلك.وسكيرةوالسنيسلة،الواليمقركانت

العسفنتبنيتزاللاالتيالسفنبناءوورش،البحري

ومن.والقرمالهندمنالمستوردالساجخشبمنالتقليدية

الغلةالخليجدولبعضتطلبهاتزاللاالتيالسفنهذهأشهر

الهوري.الشوعى،الجالبوت،السنبوق،البوم)الغنجة(

أقدممندالتقليديةالسفنبشاءاشتهرتعمادسلطمةفىمور

العصور.

مئاتمنذشهرته!عتسباناجحتجاريبلدصور

وشرقالهندبينماتجو!سفنهكانتعندماالسبن

داخلمنالقوافلتجهـ!يهاوكانت.الخليجودولإفريقيا

والأقمشةوالبنواللبانوالليمونالتمورتحملعمان

تقوموكانت.الهنديالمحى!ددولبمنتجاتلمقايضتها

استعمالدونيصنعونهاصورأهلكانالتيالسفنبذلك

الحديثةالسفنبناءفنبعدفيهساأخذواثموالحديد.المسامير

الخليجدولمعتتاجركازتالتيالأوروبيينسفنمن

طفرةالمدينةشهدتلديثاالعصروفى.والحبشةوعدن

الخدماتتوفيروفىاتلختلفةالتنميةمجالاتفيكبيرة

التحديث.عملياتوفيالاساسيةوالمرافق

وتقعقديما.فينيقيابحرياميضاءكانتلبنانيةمدينةصور

.لبنانجنوبالانيسمىفيمماالمتوسطالأبيضالبحرعلى

قناةعبرجزيرةفىوجزء4اليابفيالمدينةمنجزءيقع

البضائععبرهتنقلمهما،شمتميناءصوركانت.صغيرة

المدينةاشتهرت.العربيةوالجزليرةالنهرينبينمابلادمن

الرقيقالزجاجوأعمالالأرجواذساللونذاتبالصبغة

بارعين،بحارةصوردسكانكانفيها.يصنعاناللذين

والفكرية.الثقا"سةبنشاطاتهمأيضاواشتهروا

صورمدينةفيالرومانيةالآثارأحد
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قام..مقعشرالثانيالقرنقبلصورمصرحكمت

وبحرالصغرىآسياسكانمعللمصرررنبالتجارةالصوريون

بنوالإزدهارالامحتقرارمنبفترةالمدينةاستمتعت.إيجه

بواسطةخلالهاحكمت.مق73ءو0011حوالي

محاولاتمنعدداصورقاوت.البابليينثمالاشوريين،

الصوريونوتنافسموقعها.بسببقرونلعدةعليهاالاستيلاء

المتوسط.الأبيضأبحرافىاليونانيينالتجارمعالتجارةفي

وأتي!طقرطاجتشمل،تجاريةمستعمراتعدةصورواقامت

وقادلرإفريقياشمالفيالمتوسطالأبيضالبحرشواطئعلى

الأطلسي.المحيطعلىأسبانيا(فيكاديز)الان

.م،ق573عامفيالبابلينصرنبوخذالملكسحق

الإسكندروسيطرعاما.31امشمرالذيالصوريينتمرد

اليابسةمنطريقاوأنشأ،.مق332عامالمدينةعلىالأكبر

صور.مدينةالانعليهاتقعجزيرةشمبهفنشأت،الجزيرةإلى

مانيةاشالإمبراطوريةمنجزءاذلكلعدصورأصبحت

منذالمدينةاصليبيودأاحت!!(.الشرقية)الرومانيةالبيزنطيةثم

.ام211عامالمسلمونحررهاحتىام124عام

/.لبنانفينيقيابمأيضا:انظر

الكيشيه.حفرانظر:.الصورة

نرى(.ليكحصالعينانظر:.6الصور

إيصاحى(؟)رسمالعدسةانظر:.التقديريةالصورة

(.المستوية)المرأياالمرآة،المكبرةالعدسة

مننوعاوتضفيتوضحصورةالدوضيحيةالصورة

.الكتابمثلمطهبوععملمنالمكتوبالجزءإلىالتشويق

إعادةويمكن.التوضيحيةالصورمنعديدةأنواعوهناك

الصورةتكونفقد.عديدةعملياتخلالمنإنتاجها

وأرسماأوفوتوغرافيةصورةأومرسومةلوحةالتوضيحية

مثلا.محفورةكصورة،التصويريةالفنونأعمالمنعملا

منبمجموعةأووالأبيضالأسوداللونينمنتصنعوقد

وأالتزيينلمجردالتوضيحيةالصورتستخدموقد.الألوان

تساعدأنلابدولكنهاما.نصأوقصةإلىالأنظارلجذب

إضافةبقصدخلفيةلإيجادأوالكتابةفهمعلىالقارئ

النص.إلىالألوان

الخطوطاتفىظهرت.التوضيحيةالصورأولى

والعاشصالتاسعالقرنينفيمصرمدرسةفىالعربية

إليناوصلتالتىالربيةالخطوطاتفيوظهرت.الميلاديين

عليهيطلقمما،الميلاديين13و21القرنينأعمالمنكاملة

شرحاالمدرسةهذهرسومأغلبوكانتبغداد.مدرسة

ظهرتالميلادي15القرنوفي.لهوتوضيحاللمتن

ثم،التيموريةالمدرسةمخطوطاتفيالتوضيحيةالصورة

المدرسةمخطوطاتفيالميلاديين17و16القرنينفى

التركية.والمدرسةالمفوية

سميفيمامرةأولالتوضيحيةالصورةأوروباعرفت

الرهبانوشرع،الوسطىالعصورفىءالمضىالخطوط

والفضة.بالذهبالخطوطاتيزينون

بطريقةالكتبأولجوتنبرججوهانسطبعوعندما

بدلت،الميلاديعشرالخامسالقرنفيالمتحركةالحروف

العصورمخطوطاتبويقةمكتوبةوكأنهاحروفها

تدريجهياالطباعةتطورتوقدباليد.كتبتالتىالوسطى

الكتبتلكوفي.اليومنعرفهماإلىوصلتحتىبعدفيما

وأالصفحاتفىالأولىوالحروفالمشاهدبعضكانت

باليد.ترسمتزالماالأجزاء

كتبأولظهرت.المطبوعةالتوضيحيةالصور

الخامسالقرنأواخرفيمطبوعةتوضيحيةصوراتتضمن

الطباعةلعاملالكتبهذهطبعفىا!ضلاويعودعشر.

الكتبتسمىوكانتبالمانيابامبرجفيفيسترألبريحت

العماللأنالكتبتلكعلىالاسمهذاأطلقوقدالخشبية

هذهوتماثل.الطاعةفيالخشبمنقطعااستخدموا

العمالوكان.البارزةالحروفاليومالخشبيةالقبما

يدويا.المطبوعةالتوضيحيةالصوريلونونالحرفيون

كتابالكتبمنالنوعهذالمثلالشهيرةالنماذجومن

رقصةودورير،ألبريخترسمهاالتىالحمقىسفينة

الصوركانت.الابنهولبينهانزصورهاالتيالموت

فقطواحدجانبعلىتطبعالكتبهذهفيالتوضيحية

لتعطيمعاتلصسقالخاليةالصفحاتوكانت.الصفحةمن

المستمر.التوضيحيالأثرالكتبهذه

الطباعةعمالتوسععشرالخامسالقرنأواخروفى

احتلالذيالمقطعالخشباستعمالفيوالبندقيةألمانيافي

كانالمانياوفى.المطبوعاتتجارةفيالأولىالمرتبة

الصوررساميأشهرمنواحدأدوريرألبريخت

فيالعاديةغيرالتقنيةالقدرةبينمزجفقد،التوضيحية

لأشياءأشكالأيصنعبأنهشعورهوبينالخشبعلىالحفر

.صورهلحفروالنحاسالخشبمنكلأاستخدموقد.حية

الحفربالخشباستبدلعشرالسادسالقرنأواخروفى

ومنذالصورلطعالمفضلةالوسيلةأنهعلىالنحالررقا!!على

الطباعة.أسلوبباستخدامأصوراطباعةتقدمتالح!تذلك

فيوتعدداتعقيداأكثراليومالصورأصبحتوقد

،كالديكوتانظر:.الأدبيالعملمتطلباتبمقدارالألوان

الصورأنواعمنالعديدعلىالموسوعة)وتحتوي.ميدالية

تصغيرتموقد(.بالألوانمطبوعمنهاوالعديد.التوضيحية

الفوتوغرافي.بالحفرذلكبعدطبعهاثمالصورحجم
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

أيضا:انظر.الأطفالأدبانظر:

الححريةالطهباعةالكليشيهحفرالإعلان

التجاريالإعلانفنالرسمالأوفمست

الكاريكاتيرالهزليالرسمالتشكيليالتصوير

الهزليةالمصوراتالطباعةالضوئىالتصوير

الملصقالخشبيةبالقوالبالطاعةالحفر

الضوئيةوالطاعةالضوئيالحفر

نننىعرنتطريقةأولالداجييريةالصورة

داجييرمانديهجاكلوياسمعلىسميتوقدالتصوير،

.ام837سنةالعمليةهذهطورالذيالفرنسىالخترع

الصورمجموعإلىكذلكالداجييريةالصورةهذهوتشير

الطريقة.بهذهأنتجتالتي

نحاسيةصفحةاستعمالعلىداجييرعمليةوتشتمل

البلوراتمنالمنبعثالبخاربطريقةبالفضةمطليةرقيقة

المطليةالفضةتصبححتىباليود،تسخينهايتمالتي

مصورةداخلالصفيحةهذهتوضعالضوء.لفعلحساسة

خمسبينماتتراوحلمدةالتصويرعدساتتأثيرتحت

يتم،المصورةمنالصفيحةسحبوبعد.دقيقة4.إلى

الفضةفيالزئبقفينصهر،الساخنالزئبقببخارتحميضها

بكلصورةلتكونالضوءبنورفيهاتتأثردرجةحتى

بعد(دائمة)تبقىثابتةالصورةتصبحثم.الدقيقةتفاصيلها

.الصوديومبثيوكبريتاتالصفيحةمعالجة

ما983سنةالعمليةلهذهوصفأولداجييرنشروقد

سنةففي.المبدعينمنجماعةمباشرةذلكبعدطورهاثم

التيالزمنيةالمدةتقليصتم،المثالسبيلعلىام841

دقيقة.منأقلإلىالعدساتتأثيرتحتالصورفيهاتوضع

الأربعينياتخلالرواجاأكثرالداجييريةالصوركانت

فيالطريقةهذهأنإلاعشرالتاسعالقرنمنوالخمسينيات

سلبيةصورالاتنتجلأنهاخاصةأخيرا،استبدلتالتصوير

.أخرىنماذجإنتاجطريقهاعنيمكن

جاكلويداجيير،،الضوئيالتصويرأيضا:انظر

التولبوتيب.،مانديه

ام(.241-1177هـ،)573-963الصوريابن

،.نباتوعالمطبيب،عليبنالفضلابيبنالدينرشيد

واشتو،والطبالنباتعلميخدمةفيحياتهمعظمقفس

بالممتخداموتميز،العلميالمنهجإلىواستنادهاطلاعهبسعة

بيئتهافىالنبتةوبوصف،النباتاتعلىللتعرف،الألوان

العالمأسهملقدحياتها.مراحلفيالطبيعيةبألوانها

علاجفيملموساإسهافا،الطبعلمفيبمعرفته،الصوري

النباتكتاب:مؤلفاتهمن.الصليبيةالحروبأثناءالمرضى

كتابعلىالردوكتاب،ملو؟ةتوضيحيةبرسوممزودوهو

.المفردةالأدويةفيالبلغاريالتاخو

دمشق.فيوتوفيصور،بمدينةولد

الحيواناتوبعضالأغناممنتؤخذأليافالصو!

فيتستخدمقويةانسجةالصوفمنوتصنع.الأخرى

ذلك.وغيروالسجادوالملاب!ي!البطاطينصناعة

تقاومأنهاكما،التنطفسهلةالصوفيةوالمنسوجات

يمتصكماوجمالها،رونفثاعلىوتحافظالانكمالق

.والحرارةالبرودةمنلكلعازلوهو.الرطوبةالصوف

المعاطفصناعةفيمفضلاالصوفالخ!مائصهذهوتجعل

الملابس.منوغيرها،والجواربوالقفازاتوالسترات

وتساعدتقريبأالشكلأسطوانيةالصوفيةوالألياف

بتأثيروتلاحمهاالأليافاستواءعلىالسطحيةالطبقات

للأنسجةالخاصيةهذهوفحى،والضغطوالرطوبةالحرارة

الصوفيةالأنسجةمقاومةهـكأالتلبيدويزيدبمالتلبيد.الصوفية

عمليةالخاصيةتلكزسهلكما،التحملعلىوقدرتها

اليف.2انظرة.الصوفمناللبادتصنيع

بوضعالصوفيةالملابستنت!،دولةكلالقانونيلزم

المنسوجاتفيالصوفنقاءدرجةعلىتدلعلامة

أجلمنإرشاديةعلاماتأيضاوضعتكما،الصوفية

يفها.وتصفالصوفيةالمنتجاتتعريف

الألبكةمثلأخرىأليافأقي!ماالأصوافضمنيدخل

اللاما(،حيوانأنواعمن)نوعالألبكةحيوانمنالمأخوذة

منوالموهير،الكشمير،ماعزمنوالكشميرالجمالووبر

)حيواناتالفكونةحيوانكلنالفكونةوكذلكأنجورا،ماعز

اللاما(.تشبه

منيقربماالخامادكموفمنالعالميالإنتاجيبلغ

فيالرائدةالدولأهمومنسنويأ"متريطنمليون.13

)سابقا(السوفييتيوالاتتحادأسترالياالصوفإنتاج

والأرجنتين.والصينونيوزيلندا

أربءكافةفيالصوفم!غمينتج.الصوفمصادر

خمسفي-وأصوافها-الأ-ثناموتصنف.الأغناممنالعالم

الخمسةوترتب.الصوفنوءاعلىاعتمادامجموعات

الصوفا-التاليالنحوعلىللجودةطبقاأصناف

المتوسط،الصوف3-المهجمق،الصوف-2،الأملس

صوفأو،الخشنالصوف5-،التيلةطويلالصوف4-

السجاد

الأملسالصوفأغنامتىثتمل.الأملسالصوفأغنام

الديبوليمثلالمارينونسبامنوأنواعالمارينوعلى

الذيالصوفأنواعأجودالأغنامهذهوتنتج.والرامبوي

.الجودةإيةعاالملابسصناعةفييستخدم
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الهجينةالصوفأغنامأنواعمن.الهجينةالصوفأغنام

أغنامسلالاتمنمهجنةالأغناموهذه،وكوبيدالكولومبيا

وتمستخدم.التيلةطويلالصوفوأغنامالأملسالصوف

المتينة.الخشنةالملابسصناعةفيالأغنامهذهأصواف

المجموعةهذهأغنامتنتج.المتوسطالصوفأغنام

تلكومنالتنجيد.أقمشةصناعةفىالمستخدمةالأصواف

وأكسفوردوهامبشايرودورممتشيفواأغنامالأنواع

وسفولك.داونوساوثوشروبشاير

المجموعةهذهأغنامتشمل.التيلةطويلالموفأغنام

هذهوتنتج.ورومنيولنكولنوليستركوتسوولدأغنام

السجادصناعةفىالمستخدمةالأصوافالأغنام

الصناعية.والمنسوجات

الكاراكولتشملالحشن.الموفأغنام

هذهأصوافوتستخدم.الوجهالأسودوالأسكتلندي

اليدوية.الأعمالوخيوطالسجادصناعةفيالأغنام

تبغاوتستخدمالصوفنوعيةتحدد.الصوفأنواع

نوعيةوتعتمد،الأصوافهذهمنهاتؤخذالتيالاغناملنوعية

الطقسوظروفللأغنامالصحيةوالحالةالعمرعلىالصوف

زيتيةبمادةالصحيالغنمصوفويغطى.فيهتعيشالذي

شحممنالصوفزيتويتركب.الصوفبزيتتعرف

علىالصوفزيتويساعد،الجافالغنموعرقالصوف

.الصوفتبلليمنعكماالمطر،منالأغنام!حماية

أنعمويسمى.الأصوافأحسنالصغيرةالاغناموتنتج

أغنامينئمنوهو،القمبصوفالصوفانواعوأجود

القوسصو!أماشهرا.21و6بينماعمرهايتراوح

منيجزصوفأولفإنهالمقوسالصو!أيضاويسمى

ويسمىشهرا.41و21بينماأعمارهاتتراوحأغنام

كراز.صوفجزةأولبعديجزالذيالصوف

وأالمريضةالأغناممنالرديئةالصوفأنواعتنتج

المذبوحةالأغناممنالمنتجالصوفعلىويطلقالنافقة

المملوخالصوفالنافقةالأغنامأواللحومعلىللحصول

ويستخرج.زلقصوفأوقشرةصوفيسمىوأحيانا

التيأو،المرضمنتموتالتيالأغناممنالميتالصوف

جزاتالمسنةالأغناموتعطي.أخرىحيواناتتقتلها

.الفرشصوفعنهاينتجمتشابكةأومعقدةأصواف

الملوثةالصوفجزاتعلىوالإنجليزالأستراليونويطلق

الولاياتفىتعرفبينماالمبقعهالقط!بالأتربةأوبالزبل

المغلقة.بالقطعالأمريكيةالمتحدة

وأالعذريالصوف:قسمينإلىالصوفيقسم

وأخيوطإلىغزلهيسبقلمصوفوهوالجديد،الصو!

أليافمنالمنسوجاتبعضوتصنع.أنسجةإلىتحويله

المنتجاتعلىويطلق،منسوجصوفأوغزلهاسبقصوف

للحزازيمكن.الصوفلإزالةكهرلائيةحزآلاتيستحدم.الغنمجزاز

الأغناموتجزيوميأ.أكثرأوالأعناممنرأسمائتييجزأنالمتحصص

سمويا.واحدةمرة

وتسمىالمتكرر.الصوفاسمالصوفدلكمنالمصنعة

.النفاياتباسمالمتكررالصوفمنالمصنعةالأنسجة

مراحلأرلغفىالصوفمعاملةتتم.الصوفمعالجة

غزل3،والتصنيفالفرز2-الجز-ا:هيرئيسية

.المنسوجات-4،الخيوط

جزالاتالأغنامجزازيمعظميستخدمالجز.

منرأس002جزهؤلاءمنلواحدويمكنكهربائية

،واحدةقطعةفيالصوفويجز.يومياأكثرأوالأغنام

طبقاوتصنيفهاالأجزاءمختلفعلىالتعرفيمكنثمومن

الصوفأنواعأفضل،المثالسبيلفعلى.الجزةأجزاءلنوعية

.الأغناموجوانجاأكتافتغطىالتيهي

!طيم-

آلاتتقوم.متعددةحطواتالصساعةهدهتشمل.الصوفغزلصناعة

يسمىشريطشكلعلىوترتيبهاالأليالىتشابكات!ك)يمير(،التسريح

)يسار(.الفضةتسمىر!يعةحبالهيئةعلىالأنسجةوتشكل.النسيج
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)أعلاه(.كبيرةآليةأنوالطريقعننسجهايتمالصوفيةالملنسوجات

إلىيصلحتىالعملياتبمختلفالصوفير،النسيجصناعةبعد

المطوبين.والقوةالشكللإعطاءالأخيرةاللمساتوضعمرحلة

العالم،أنحاءمعظمفىسنوياواحدةمرةالأغنامتجز

فيولكن.الصيفأوائلفيأوالربيعفيإماذلكويكون

سنويا.مرتينالأغنامتجزالعالمفيالمناطقبعض

بإزالةالمرحلةهذهفيالعماليقوم.والتصنيفالفرز

،جزةكلمنالغريبةالأجمسامأوالتالفةأوالمبقعةالقطع

ولكنهافقط،تحملهالقوةطبقأليسالجزةباقيبفرزويقومون

النعومةدرجة-امثل:أخرىلعواملطبقاكذلكتصنف

.-اللون4)تنسيجها(،التجعد3-،الطول-2)القطر(،

بماالأوروبيةالأقطارفيالصوفأليافقطرغالبأيقاس

ويساوي،الميكرونبوحداتوأستراليابريطانياذلكفي

نعومةتعرفبينماالمتر،منمليونمنواحداالميكرون

بمقارنتهالأمريكيةالمتحدةالولاياتفىالصوفألياف

المارينو.صوفبنعومة

عملياتلتحديدمهمةالصوفأليافطولمعرفةإن

المعسرحة،الألياففطول.اللازمةوالنسيجالخيوطغزل

سم.8.3عنيقل،الأقمشةاليافطولأيضاويسمى

إلى8.3منالممشطةالفرنسيةالأليافطولويتراوح

سم..46علىالممشطةالأليافطولويزيد.سم4.6

مننوعاالصوفلأليافالطيعيالتجعيديعص

منالصوفيةالمنسوجاتتمكنالخاصيةوهذه.المرونة

وأحسنوعصرها.شدهابعدأشكالهاعلىالمحافظة

المنتظمة.التموجاتذاتهيالصوفيةالألياف

العاجيإلىالأبيضمنالأصوافمعظمألوانتتفاوت

لأن،الأبيضاللونذاتهيالأصوافوأفضل،الداكن

الأصوافتبييضعمليةإجراءإلىيضطرونقدالنساجين

الصباغة.عمليةقبلاللونداكنة

بالمذيباتالصوفتطفي!تم.الغزلصناعة

والرمل.الأتربةمثلالعالقةوالموا!.الزيوتلإزالةوالمنظفات

تستخدموهيالصوفزيوتمناللانولينمادةتستخرج

.الأخرىالتجميلسوادوبعضاليدمطرياتصناعةفى

تمشيطعمليةوتتم،تمشيطهيتمالصوفتجفيفوبعد

رفيعة.سلكيةأسنانذاتدلافز،خلاللمامرارهالصوف

شكلعلىوترتيبها،الأليافاتجعدبفكالأسنانهذهتقوم

بعدالنابخالنسيجويحول.نسيجيسمىمسطحشريط

ليالشلة.تسمىرفيعةخيوطإلىذلك

قليلا،الخيوطصناعةء!ليةتختلف،التمشيطبعد

الممشطةالأليافتستخدم.الأليافطوللاختلافطبقا

الممشطةالأليافو"نستخدمالصوفىالغزلصناعةفى

العملياتوتتشابه،االجوخيالغزلصناعةفيوالفرنسية

الجوخياتولكن،الغزل!نوعيصناعةفيالمستخدمة

التمشيط،أوالتسريحمىتىإضافيةبمراحلتمرالفضية

.القصيرةوالأليافالعالقةالموادإزالةخلالهايتم

خيوطالتكونقليلا،وتلوىالشنةتشدالتمشيطبعد

الغزلالاتوتقوم(.)السلكالفتليالسحبتسمىأرفع

منفوشاالصوفغزلاهـيكون.غزلشكلعلىالسلكبلي

ويكون.مختلفةاتجاهاتإلىالأليافتتجهحيثومزغبا،

متوازية.وأليافهالالتوا،وجيدناعماالجوخغزل

غزلأوبعقدالصوفصمناعيقوم.النسيجصناعة

الصوفغزلالصناعوبتخدم،مختلفةأنسجةالصوف

ومنسوجاتاليدويوالغزلالقمصانأقمشةصناعةفى

غزلويستخدموالتويد.وشتلاندوالسكسوني،الملتون

وصناعةالعريضةا؟قمشةامثلمنسوجاتفيالجوخ

الخططةوالشاركستينأوالشاوالجبردين،الكريب

عدافيماالصوفيةالأقمشةج!عماتصنعوغالبا.والعريضة

اللباد.انظر:.الغزلمنالملبدة

الختلفة،التصنيعمراحلكأدالصوفصباغةيمكن

صباغةالعمليةتسمى،الغزلقبلالأليافصبغتوإذا

غزلهبعدالصوفصيغإذاأصا،القمةصباغةأوالتجهيز

صباغةأوالخيوطصباغةالعمليةفتسمىخيوطإلى

بعدإلاالصباغةتتملما.إذا.الحصلةصباغةأوالحزمة

ومعظمالجزء.صباغةتس!قفإنها،النسيجصناعة

صباغةمننوعهيالمزخرفالتصميمذاتالأنسجة

الجزءصباغةوتستخدم.الخيوطصباغةأوالتجهيز

الصبغة.انظر:.الثابهةالألوانذاتللمنسوجات

إضفاءبعملياتايصوفيةالمنسوجاتجميعوتمر

المطلوبين.والملمسالشكلىلإعطائهاالاخيرةاللمسات

الخيوطمنسوجاتلبعضالأخيراباللمساتوضعويبدأ

غمرمنالعمليةهذهوتتكون،النقعبوساطةالصوفية
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المموفإنتاجفيالرائدةالدول

سنوياالأغناممنالمشخرجالصوف

..............أستراليا

كحم0062508لأ...

....ا.نيوزيلمدا

كجم000،003.303

....االصين

كحما000005242

..ا.روسيا

كحم004.302لأ...

ا..الأرجنتين

كجم000،003.531

."كازاخستاد

كحمأ"8.5""لأ...

."إفريقياجنوب

كجم89لأ000،007

.اأروجواي

كجم!5لا0003003

.االمتحدةالمملكة

كحما0000009171

الجزائر

كحم000048لم...

الأعديةممطمكةأم099299التلاتةالأعواممتوسطأعلاهالأرقام

)الماو(.المتحدةللأمالتاسةوالرراعة

إلىالنقعويؤدي.دلافينخلالإمرارهثمبالماءكلهالنسيج

القماشتقلصإلىتؤديأنهاكماالأليافوتلبدتشابك

التشبعبمرحلةالمجوخةالأقمشةوتمر.إضافيةقوةوتعطيه

هذهوتؤديبارد.ماءفىثممغليماءفىالنسيجيمروفيها

النسيج.تقويةإلىالعملية

.الجافالتنطفعندالصوفيةالأنسجةبعضتتقلص

التقلصبإجراءالصناعبعضيقوم،التقلصذلكولمنع

المسبقالتقلصعملياتإحدىوتسمى.للنسيجالمسبق

وضععملياتمختلفوبعد،لندنتقلصالمشهورة

أقمشةإلىالصوفيالنسيجيحولالأخيرةاللمسات

.أخرىومنتجات

بدأسنة،0001.منيقربمامنذ.تاريخيةنبذة

وصناعةللغذاءالأغنامبتربيةأسياأواسطفيالناس

عامتقريباخيوطاالصوفغزلطريقةبدأتولقد.الملابس

بينالتجاريالتبادلعلىذلكشجعوقد.م،ق0004

أغنامتربيةوبدأت.المتوسطالأبيضالبحرمنطقةدول

أسبانياوظلت،الميلاديالثانيالقرنفىأسبانيافيالمارينو

عشرالثامنالقرنحتىالأغناملهذهالوحيدالمصدر

.الميلادي

ونشسمترمنطقةفىللصوفمصنعأولالرومانأنشأ

دوراالصوفصناعةادتذلكوبعدم05عامبإنجلترا

جملةبلغتوقدالبلاد.هذهاقتصادياتفيرئيسيا

يقاربماام066عاملمحانجلتراالصوفيةالانسجةصادرات

تقريبا.الخارجيةتجارتهاحجمثلثي

المكتشفونقام،الميلاديعشرالسادسالقرنأوائلفى

المتحدةبالولاياتالانمايسمىإلىالأغنامبأخذالأسبان

صناعةانتشارعلىإنجلترااعترضتولقد.الأمريكية

تظلحتىوذلكالأمريكيةالمستعمراتفىالصوف

سكانولكن.الإنجليزيالصوفعلىمعتمدةالمستعمرات

بدايةومعإنجلترا،منالأغنامبتهريبقامواالمستعمرات

فىالصوفونسجغزلصناعةانتعشتعشرالثامنالقرن

الأمريكية.المتحدةالولايات

عامفيونلوزيلندا.أستراليافيالصوفصناعةنمو

،ووترهاوسهنريالإنجليزىالبحريةضابطقامأم797

إفريقيابجنوبالصالحالرجاءرأسمنالمارينوأغنامبأخذ

أغنامأصوافصناعةبدايةتلكوكانتأصيا،أ!حتراإلى

الصوفصناعةذلكبعدوانتشرت.أستراليافىالمارينو

عاموفيعشر،التاسعالقرنمنالثلاثينياتخلاأ!سريعأ

إلىالصوفمنأسترالياصادراتجملةوصلتم1842

السفنوكانتسنويا.متريطن0006منأكثر

09إلىتمتدرحلةفىالأصوافبنقلحينئذتقومالشراعية

.لندنميناءإلىللوصوليوما

مدينةمنالمارينوأغناممنقيمبأخذرايتجونقام

عامنيوزيلندافيولنجتونمنبالقربمانا،جزيرةإلىسيدنى

.ام834

فىالصناعاتأهممنواحداالانالصوفإنتاجيعتبر

صادراتمنأستراليادخلويبلغونيوزيلندا،أستراليا

وتمتلكصادراتها.جملةمن%أء-%أامنالصوف

نيوزيلنداتعتبربينما.العالمأغناممن%61نحوأستراليا

فيدولةأكبروثانيالعالمفيللصوفمنتجأكبرثالث

الصو!.لتصديرالعالم

منكلفيضعيفةف!للصوفالداخليةالتجارةأما

العشرين،القرنمنالتسعينياتأوائلففيونيوزيلندا،أمشراليا

.الأصوافمنإنتاجهمامن%59نحوبتصديرالبلدانقام

طن000/085منأكتربتصديرعامكلأمشرالياوتقوم

طن032).00نيوزيلندأتصدرلينما،الصوفمنمتري

الأسترالي،للصوفالرئيسيالمشترياليابانوتعد.متري

مثلنيوزيلندامنكبيرةكمياتبشراءكتيرةدولتقومكما

المجموعةودولوبولندا،روسياوتشملالشرقيةأوروبادول

.المتحدةوالمملكةفرنسامثل(الأوروبي)الاتحادالأوروبية

.اليابانمثلالنيوزيلنديللصوفآخرونمستهلكونوهناك



702صوفيا

تمتلكالعشرينالقرنمنالتسعينياتفىأسترالياكانت

،ولاياتستعلىموزعةغنمرأسمليون051منأكثر

ويلز،ساوثنيوولايةهيللأغنامتربيةالولاياتوأكبر

نيوزيلنداوفي،الغنممنرأسمليون06نحوبهاويوجد

وتقع،الاغنامتربيةمواقعالمناخمنأكثرالتربةنوعيةتحدد

منأكثروتعيشالسهولفيالأغنامتربيةأماكنمعظم

فيرأسمليون07نحوتبلغالتينيوزيلنداأغنامنصف

العالمفيللصوفالأغنامتربيةتزالولا.الشماليةالجزيرة

العربيةالمملكةمثلبعفالبلدانعلىمقتصرةالعرلي

لاولكنها،والسودانوالجزائر،والصومالوسورياالسعودية

وص!!امنالركمىلىمزدهرةصصفصناعةلقيامتكفي

عدمذلكأسبابوأهم،والعراقمصرمثلأقطارفيبالفعل

.للأغنامدائمغذاءبتوفيرتسمحطبيعيةمراعوجود

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الماعزالكشميرعنزةالأغنام

الموهيرحيوان،الفكونةحيوان،الألبكة

لنسجالكشميرالجملا

الورستدحيوان،اللاماالصوفدهن

تناقدتهوهميطائركبشصوفالدهييالصو!

قاممشهوربحثموضوعالصوفكان.اليونانيةالأساطير

الرجالمنومجموعةجاسونالخرافىاليونانيالبطلبه

الأرغونوط.تدعى

اليونانيةثيساليمملكةفيالذهبيالصوفقصةبدأت

.زوجتانلهكانتالذيأثاماسالملكيحكمهاكانالتي

فريكسوس،يدعىولد،نيفيلي،الأولىزوجتهمنلهكان

،الأطفالتكرهإينوالثانيةزوجتهكانت.هيليتسمىوابنة

أرادالتيالحبوبجميعبأكلوهيلي،فريكسوسفأقنعت

الالهة.عنهماترضىحتىزراعتها،اليونانيونالفلاحون

العامذلكفىيكنلممنهماطلبمافعلاوعندما

رهيبة.مجاعةفحدثت،محصول

حالةإنهاءأجلمنالكاهنإلىرسولأأثاماسأرسل

رشوةإينولهقدمتالرسولعودةولدى،العصيبةالمجاعة

سوفالمجاعةأنأثاماسالرسولأخبركاذبا.تقريراليعد

اسثوافق.للالهةقرباناوهيليفريكسوسقدمإذاتنتهى

حيثأنقذتهما،والدتهمالكن،بولديهالتضحيةعلى

ظهرعلىكولتشيستسمىبعيدةأرضإلىأرسلتهما

ذهبي.صوفذيطائركبش

إلىطريقهفىوهوالدردنيلمضيقفوقالكب!شطار

وغرقت،الكبشظهرفوقمنهيليفسقطتكولتشيس،

تخليدابهيلاسبونتمضىفيماالمضيقسمىولذلك

حيثكولتشيسإلىسالمافريكسوسوصللذكراها.

أشجارعلىصوفهوعلقزيو!!،للإلهتقربابالكب!ضحى

الصوفعلىذلكبعدنجاسماستولى.هناكبستان

.اليونانإلىوأعاده،الذهبى

-309هـ،376-192)الحسينأبو،الصوفي

أحد،الصوفيعمربنعبدالر-!نابوالحسينم(.869

تحفتهمؤلفاتهأشهرمن.العربوالمهندسينالفلكيينأشهر

أساسعلىوضعهالذيالثماائةالكواكبصورالنفيسة

مقداروقياس،الختلفةالنصوملمواضعالدقيقةالأرصاد

مؤلفاتهمن.النجوميةالمجمو.كلداتعلىوتوزيعهالمعانها،

وىب،الثابتةالكواكبفىالأرجوزةكتاببمالأضى

.الشعاعاتتطارحوكتاب،التذكرة

)الفلك(.والمسلمينبالعمعندالعلومأيضا:انظر

التجاريوالمركزمدنهاوأع!ربلغارياعاصمةصولمحيا

ا!.)45956سكانها-تدديبلغللبلاد.الرئيسيوالثقافي

فيوتقع.نسمة421.1،د!82الحضريةوالمنطقة،نسمة

جبالوبسلاسلالبلقانبهةحهـبةمحاطةوهىبلغارياغرب

.أخرى

حيثالمدينةمنالقديمةاكعلقةفىالقوميالمتحفيقع

ويظهر.المتلاصقةالصغيرةاوالمنازلالضيقةالملتويةالشوارع

المدينةمنالحديثة،المناطقالجزءهذابينواضحاالتباين

تصطفالمرتصعةالحديشةالمباني.مدنهاوأكبربلغارياعاصمةصو!ا

خدماتبتقديمالترامعرباتموتقم.ديمتروفجورجيشارععلى

صوفيا.سكانمنللعديدالنقل
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العالية.السكنيةالبناياتوحيثالواسعةالشوارعحيث

شقق.فيصوفياسكانغالبيةويسكن

القوميوالمسرحالوطنيةالجمعيةمبنىيوجدصوفيافي

جامعةأيضاوتقع.السابقالملكىوالقصرالقوميةوالمكتبة

المدينة.داخلللعلومالبلغاريةوالأكاديميةصوفيا

مدينةفىبلغارياصناعاتمن%02حواليتوجد

نصفمنأكثروالمواصلاتالصناعةوتستقطبصوفيا.

لديها.وظائففيالمدينةعمال

وصناعة،الأغذيةصناعة:صوفيافىالصناعاتأهم

الكهربائية،والأدواتالالاتوإنتاج،والملابسالنسيج

المدينةبمدصوفيامنالقريبةالمزارعوتقوم.والمعادن

وتعتمد،الألبانومنتجاتوالخضراواتبالفواكه

.والحافلاتالترامعلىصوفيافيالعامةالمواصلات

فيصوفيامدينة،تراجانالرومانيالإمبراطورأسس

بتدميرالمغوليونالهونوقام.الميلاديالثانيالقرنمطلع

أصبحتقصيرةفترةوبعد.م474عامفىأتيلابقيادةالمدينة

م908عاموفى.البيزنطةالإمبراطوريةمنحزءاصوفيا

البيزنطينولكن،لسيطرتهمالمدينةالبلغاريونأخضع

عاموفي.ام180عامفيعليهاسيطرتهماستعادوا

الدولةمنجزءاصوفياأصبحتالأتراكيدوعلىأم382

الحكمسيطرةتحتأخرىمرةالمدينةوقعتثم.العثمانية

الثواربمساعدةروسياقامتعندماأم878عامفيالبلغاري

نفسهالعاموفي.بالأتراكالهزيمةإيقاعفيالبلغاريين

لها.عاصمةصوفياوتحددتمستقلابلذابلغارياأصبحت

المناطقمنالناسمنألوفنزحام،449عاممنذ

ازدادتلذلكونتيجة،العملعنبحثاصوفياإلىالريفية

الازدحامولمنع.سريعبشكلالمدينةفيالسكانيةالكثافة

والمرافقالسكنيةالمبانيببناءالمدينةمخططوقامصوفيا،في

بلغاريا.انظر:.المدينةضوايمفيالتجارية

ذاتالشعوببعضعندمعروفةروحيةطريقةا!و!دلآ

فرقةوليعستسلوكيةنزعةوهي.القديمةالحضارات

نأالمسلمينمنالصوفيةعندالجائزومن،مذهبيةأوسياسية

وأشيعيابمالمذاهبمنمذهبأيعلىالصوفييكون

سنيا.أومعتزليا

تابرجماعةأيعلىقصوفةكلمةتطلقأنويمكن

منصفلواءتحتتنضويأوالملبسمنالخشنأوالصوف

نأوالأصل.غيرهأوالمسجدصفةإلىتركنأو،الصفوف

اللهإلىوالمنقطعونالعبادةعلىالعاكفونهمالمتصوفة

يقبلفيماوالزاهدونوزينتها،الدنيازخرفعنوالمعرضون

الخلقعنوالمنفردون،وجاهوماللذةمنالناسعامةعليه

عناصرأربعةللتصوفأنخلدونابنويرى.للعبادةبالخلوة

الأذواقمنيحصلوماالمجاهداتفيالكلامأ-:هي

فىالكلام-ب.الأعمالعلىالنفسومحاسبةوالمواجيد

-!.الغيبعالممنالمدركةالحقيقةوفيالكشف

-د.الكراماتوأنواع،والأكوان،العوالمفىالتصرفات

فيعنهايعبرونالقومأئمةبهانطقالظاهر،موهمةألفاظ

ظواهرها.تستشكلبالشطحاتاصطلاحهم

التصوفعرففقد،البغداديرويممحمدأبووأما

والافتقار،بالنفرالتمسك:هىخصالعلىمبنيبأنه

:عندهأيضاوهووالاختيار.الفرضوتركبالبذلوالتحقق

.يريدهماعلىمإدلهالنفساسترسال

معتكون"أنقائلا:،المتصوفةأحدوهوالجنيد،ويعرفه

يعرفهكمابه"،ويحييك،عنكالحقيميتكوبأنعلاقةبلاالله

أما.اتباعمعوتحمل،مإممتماعووجداجتماعمعذكربأنه

الكدر،منصفامنبانه،المتصوفةعندفيعرف،الصوفي

عندهواستوىالبشرعناللهإلىوانقطعبالفكر،عنهوتسلى

كالأرضبأنهالصوفييعرفكما)الطين(.والمدرالذهب

مليح.كلإلامنهايخرجولاقبيحكلعليهايطرح

نأكالمسعودي،،المؤرخينبعضيرى.التصوفنشأة

لبمالاوالتقوىبالورعاشتهرواالذينالمسلمينمنالكثير

اللهبحبالمولعةنفوسهميطمئنماالكلامعلمفىيجدوا

الزهدطريقعنتعالىاللهإلىيتقربواأنقررواتعالى

المتصوفة.سمواثم،تعالىحبهفيالذاتوفناءوالتقشف

وتشاحنت،البدعظهرت"لما:القشيريويقول

زهاذا،فيهمانيدعونبدعةكلأصحابوصار،الفرف

الغفلةطوأرقعنقلوبهمالحافظيناسملمينخواصانفرد

القرننهايةقبلعليهمالاسمهذاوأطلق".الصوفيةباسم

بقليل.الهجريالثاني

باسمتسمىمنأولأنالباحثينبعضويرىهذا

سوادوأمضىالكوفةفيولدالذيهاشمأبوهوالصوفي

حددمنأولوأنهـ.ا06عاموتوفىالشامفىحياته

تلميذالمصريالنونذوهووشرحهاالتصوفنظريات

هووبوبهاالنظرياتهذهشرحالذيوأن.مالكالإمام

الشبلي.هوالمنابرفوقمنلهادعاوالذي.البغداديجنيد

فلسفةللمتصوفةأصبح،الصوفىالسلوكومدطور

وبعضالمحدثةالأفلاطونيةالفلسفةمنأصولهااستمدت

بعضفيالصوورحملتو.والهنديةالفارسيةالمذاهب

نأإذ،الإسلامفيمنهإلعبادةمعتناقضاتجوانبها

عدمبشرطأباحهابلالدنياطيباتيحرملمالإسلام

اللباسأباحبلالصوفبلبسيأمرولمفيها،الإسراف

وتد.\ا:الضحى!فحدثربكبنعمةوأما)الطب

نأيحبالله)إن:كل!صهبقولهالايةهذهالسنةفسرت

وقتلبالفناءالإسلاميأمرولم(عبدهعلىنعمتهأثريرى
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)القرانيقولكماوالقوةالحياةأباحبلبالحياةالإحساس

الدنيامننصيبكتنسولاالآخرةالداراللهآتاكفيماوابتغ

إنالأرضفيالفسادتبغولاإليكاللهأحسنكماوأحسن

الذيالحديثفىورد.77:القصص!المفسدينيحبلاالله

اللهإلىأحبالقوياللؤمن):صحيحهفيمسلمرواه

متفقونالتصوفوأهلوالمتكلمون(.الضعيفالمؤمنمن

تعالى.اللهإلاحقيقةفاعللاأنهعلىالاتفاقتمام

التصوفمناتخذالبعضأنإليهالإشمارةتجدرومما

ابنيقولذلكوفي.الشخصيةمآربهلتحقيقوسيلة

الصوفية:كبارأحدوهوالسماك

نألأحببتملسرائركموفقالباسكمكانلئن"والله

لهلكتم".لهامخالفاكانولئنعليها،الناسيطلع

فيالتصوفمسارأنالقوليمكن.الصوفيةمنابع

التيمدارسهوتعددتطورهفيأثرامنبعينمنانطلقالإسلام

كالقول،التصوففلاسفةبعضأيديعلىظهرت

هما:المنبعانوهذانوالشهود،الوجود،ووحدة،بالإشراق

الدنيا،فيالزهدإلىالمسلمينالعبادبعضانصراف-ا

منفكانعديذ،النبيعصرفيذلكوبدأ.للعبادةوالانقطاع

ومنهم،ينامولامتهجدامصلياالليليقومأناعتزممنالناس

فكانالنساء،عنانقطعمنومنهميفطر،ولايصوممن

تعالىبقولهويتمسك،نعيمأينفسهعلىيأبىمنهمالواحد

ولما.77النساء:!اتقىلمنخيروالآخرة،قليلالدنيامتاعقل)

يقولونأقوامبال)ما:قالالناسهؤلاءأمرع!ح!النبيبلغ

واتي،وأناموأعمليوأفطر،أصومإنيواللهوكذا..كذا

.البخاريصحيحمني(.فليسسنتيعنرغبفمنالنساء،

عملياتأثناء،الإسلامفيدخل،أنهحدثالذيولكن

فكثر،السابقةالدياناتأهلمنأناس،الإسلامىالفتح

الدنياونعيبمالجنةنعيمأنوظنواالزهد،فيغالواالذينالزهاد

فاصبحالزهادعندالتوازناختلثم،يجتمعانلاضدان

فكرةشيوع2-.والبطالةوالتعطلالشعوذةمنخليطا

بالرياضةالنفستطهيريرونالذينالفلاسفةمنالإشراقيين

النفوسفيالإل!الحلولوفكرة،النفسىوالتهذيبالروحية

التيالطوائفبينتدخلالفكرةبدأتوقد.الإنسانية

حديثا.الإسلامإلىانتسبت

غيرنورانبعاثالصوفيةعندالإشراق.الإشراقمبدأ

الإدراكفإنهذا،وعلى.المعرفةبهشمالذهنإلىمحسوس

والفيض.الإشراقأساسهماوالمعرفة

ثانىهوالحلولمبدأ.الموفيةعندالحلولمبدأ

العنصرفيالإلهيالعنصرحلولوهو.الصوفيةالمبادئ

الإنساني.

اللهوأنامتزجا،قدوالعالماللهأنالحلولمذهبوفى

.مترادفانالعالمفىالفاعلةالداخليةوالقوة

اللهأنالصوفيةعنديعنيوهمالوجود.وحدةمبدأ

وماواحد.شيءوالمحكوموالحاكمواحد.والخلقتعالى

ذاتفيلاالوجودشكلفي،تعددإلاالواقعفيالتعدد

كلهفالوجود.عربيابنالف!رةهذهحملوقدالموجود.

تعالى.اللهتجليصورهو

عربي:ابنيقول

نف!سهفىالأشياءخالقيا

جامعطهتخلىلماأنت

!طونهينتهىمالاتخلق

الواسعالضيقفأنتفيك

ذلك:فيالحلا!ويقول

أناأهوكل!ومنأهوىمنأنا

بدناحللنارو!ساننحن

أبصصرتنىأبصرتهفإذا

أبصرتناأبصصرتنيواذا

المتصوفةمنوغيرهالحلاجعنا-الحلولفكرةهىوهذه

يتصرفونفأصبحواأ-جمسادهمفيحلقداللهأنيزعمونإذ

عندالثالوثفكرةمنبرلحداقريبوهذاهو،كأنهم

هذهدخلتوربما(القدس!الرو-الابن-)الأبالنصارى

دخل.ء!جملةمعالمتصوفةإلىالفكرة

تعالى.الهإلىالشوقناحيةاتخذمنالصوفيةومن

على-الأصلفارسيوهو.-البسطامييزيدأبوأدخلفقد

وهوالكرخيمعروف!هـقال.اللهفيالفناءفكرةالتصوف

بالتعلميكتعسبلاشيءاللهمحبة"إن:فارسيأصلمن

".وفضلاللهمنهبةهيوإنما

كانوربماغامضةمسألةالحلولمسألةأنوالواقع

حتىقلبهبكلويحبهمصبموبه،فييفنىالمحبأنتفسيرها

.والمحبوبالمحىعبينفرقهناكيكونلاأنه

تلكعلىنفسهالصوفيةإطضراضوقدالشهود.وحدة

الصوفيةونزع.تعالىباللهللاتصالماسبيلامنهاواتخذالمحبة

اتصالولكنهالوجودبوحدةولابالحلولليسمنزعاذلكفي

لهوخلوصهإياهمحبتهب!جببخالقهالخلوقاتحادأوبالله

هذهومضمون.الفارضابنالمنحىذلكنحاوقد.سبحانه

ويس!.الباقيةاللهذاتؤولأالفانيةالذاتفناءهوالوحدة

هذهالصوفيةأخذوقدالث!ود.بوحدةالحالةهذهالصوفية

الذاتفناءهيالتيالهنديةالنرفازاعنالرياضةأوالممارسة

كيفإذ،وا!تناقضو"دذا.الباقيةالذاتفيالفانية

.؟!مختلفوالجوهر(والباقى)الفانيالنقيضانيجتمع

كيرهاأكلمالصحوبعدالمحوففى

تجلتتجلتإذبذا-ظيوذاتي

الحديثبحرفيةيأخذونكانواالصوفيةأنعلى

كمالررقكمتوكلهحقاللهعلىتوكلتمالو:الشريف



الصوفبه021

أحمد!سندبطانا(.وتروحخماصاتغدوالطير؟ترزق

جبرأهلبهذاوهم.الحاكمومستدركماحهواب!والترمذي

للهالإرادةوأن،يفعلفيماإرادةللإنسانليسأنيعتقدون

.سواهلأحدوليسالقهارالواحد

تفويضاالغيبيةالأمورفييفوضونبالجبرلاعتقادهموهم

ذلكوفي.لهمتعالىاللهمنيكونمابكلويرضونمطلقا

كنتالناريدخلنىأنفياللهرضاكان"لو:أحدهميقول

والتوكل،الجبربينغريباجمعاجفالصوفيةوقدراضيا".

ربهممنليتقربواالروحيةالرياضةعلىأنفسهموحملوا

الولىبأنالحاصة،الصوفيةعقيدةأنوالواقع.عنهموليرضى

الولىوتجعلبلالأنبياءرسالةتلغي،مباشرةاللهعنيأخذ

وباطل.وهموهذاالشر،تلغيوبالتالي،النبيمنأفضل

يأتي:ماالصوفيةمعتقداتمن.الصوفيةاعتقادات

بهاتعالىاللهاختصالتيبالكراماتيؤ!ونالصوفية-ا

يدعلىتظهرالتيللعادةالخارقةالأموروهيالأولياء،

اللهأولياءمنوصاروادرحاتهمعلتالذينالشيوخ

بهاينظرالتىالنظرةغيرالمعصيةإلىينظرونوهم.ممبحانه

خيراكانتالغرورمنعتإذاعندهمالمعاصيفبعض.الناس

المفسيبعدالغرورأنذلكالغرور.أوجدتإذاالطاعةمن

الصوفيةمعتقداتومن2-.تعالىاللهذاتفيالفناءعن

تهونمعهاالسيئاتوأنشيءكلهىاللهمحبةأن

ثمالمعصيةأنيقررونوهم.تكونالبعفلامعوالحسنات

أكبرالاستغفارتقريبوأنتبعد،ولاتقربمنهاالاستغفار

.العصيانتبعيدمن

فىيبلغوالمالذينالأتباعيمنعلمذلكأنعلى

أدركماالحقائقمنيدركواولمالشيوخمبلغالتصوف

الشئبأنهمنهمالواحدوادعاءالربقةخلعمن،الشيوخ

اللذاتأجترحواثم،ممنوعكللانفسهموأحلواالمتبوع

الولاية.يدعيكانمنومنهم.الموبقاتفيووقعوا

مظاهرهإلاالتصوفمنيعرفوالمالذينالعامةومنبل

لاوالأفاعىتحرقهملاالنارأنالناسبينيدعونكانوامن

أفهامفيهاوتتوهالعقولتضلشعوذةبأعمالوقاموا.تلدغهم

الصموفيةبعض3-ويعتقد.معرفةغيرعلىفيتبعونهمالناس

لمأيالمظاهرمنتحررالولايةدرجةبلغمنأن)الباطنية(

الصوفيةشطحاتمنشطحةوتلكالفروضعليهتجب

تحتملمماأكثرالأشسياءوتحميلوالاجتهادالتأويلفيالمفرطة

آراءلبعضهمأنويقال.الإسلامىالفكربذلكيقركما

عدمفيعنهوالاعتذارإبليسعلىالعطفمثلغريبة

الججضرورةعدمإلىدعاأنهللحلاجوينعسبلادملممجوده

ناأيضاويعتقدون-4.البيتفىغرفةإلىبالحجوالاكتفاء

الكونلهخضعالفناءفىالغايةوبلغباللهاتصلمن

الكراماتيسمىبماالعادةخرقيديهعلىوجرى.وقوانينه

عليهمينكرونوالفقهاء.معجزاتمنللأنبياءكانمامقابل

أهلويسمونهمالأوهاموراءيسيرونأنهمويعتقدونذلك

اليهودأنيرونفهم،متسامحونالصوفية5-الدنيا.

إنما،وثنيينأوكتابيينكانواسواءدين،كلوأهلوالنصار!ا

وكل.للهمحبمنهموالمتديناتجهوا.مهمااللهيعبدون

والخلاف.واحدةغايةإلىتوصلطرقاإلاليستالأديان

عربي:ابنقولذلكومنأسماء.خلافبينها

صورةكلقابلأقلبيصارلقد

لرهبانودرلغزلانفمرعى

طائفوكعبةلأوثانوبيت

قرآنومصحفتوراةوألواح

توجهتأنىالحببدينأدين

وايمانىدينىفالحبركائبه

ذابتفإذاالوجودوحدةمذهبمؤدىهووهذا

وديندينبينفرقهناكيعدلم،والخلوقالخالقبينالفوارق

الذياللهتوحيدعنخرو!-ايإسلامىالتصورفي-وذلك

للأنبياء.خاتماعهبمحمدارسولهبهوأرسلكتابهفينزل

وذكرهموزهدهمبأعمالهمالناسيشغلونالصوفيةوظل

الولاية.وادعاءاللهبحبالفناءفيودعاواهمواصطلاحاتهم

بعلمهم.الفقهاءاعتزكمابشعورهماعتزواوقد

الكتابةلأنالكتبتأليفيكرهونمنهمالكثيروكان

بعضألففقد،ذلكومعالشعور.أداةلاالعقلأداة

طالبلأبيالقلوبقوتكتابمنهابقيكتباالصوفية

ا!لكيةوالفتوحات،وفضلهالتصوفمذهبفيالمكي

المكية.الفتوحاتانظر:.عربىلابن

هى:التصوفأركان.واراؤهالتصوفأركان

ثم،عريابنثم،الحلاجلوائهوحامل-الوجودوحدةأ-

يزيدأبولوائهوحامل-اللهفىالفناءب.السهروردي

العدوية،رابعةلوائهوحامل-اللهحب-ب.البسطامي

الكرخي.ومعروف

ترى-ا:التاليةالنقاطفيحصرهافيمكنالاراءأما

الإلهية،الأسرارإلىالمعرفةطريقليسالعقلأنالصوفية

ربانيةمنحة،كالمحبة،والمعرفة.الإلهيالعشقهوفطريقها

2-الصوفية.العقلوليسوالكشفالإشراقوطريقها

المكانةأوالدينأواللونأوالعرقبسببتفرقةأيةترفض

ودرجةالروحيةحقيقتهالإنسانفيالعبرةلأن،الاجتماعية

أشعةجميعاأنهاالأديانفيالصوفيةوترى.اللهمنقربه

كعددمتعددةتعالىاللهإلىالطرقوأن،واحدةشمسمن

والعمل.التوكلبينالصوفيةتفرق-3.آدمبنيأنفس

بمعنى)ولكنبالتوكلآمنتوإنالعملترفضوهى

قلبهالإنسانيسلمأنمعناهانفسيةحالةفالتوكلخاص(

أكد-4.والحركةالعملينافىلاوهو،تعالىاللهإلى
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للأسرارالحاويالكاملالإنسانفكرةعلىالصوفيون

إلىالوصولهيالصوفيوغاية.والجزئيةالكليةالإلهية

الهجرةيسميهلمايسعىفالصوفى،لذلك.الدرجةهذه

الفلسفيةالمعرفةمرحلةمنابتداءتعالىاللهإلىالدائمة

الفناء.مرحلةإلىالكشفيةالذوقيةالتجربةإلىالمجردة

الصوفيأنأيالفناء،بعدالبقاءيسمونهحالولهم

الإلهيةالصفاتفيويفنىالخاصةصفاتهمنيتجردأنبعد

تعتمدالصوفية-5فيها.ويخلدالصفاتبهذهيبقى

تقومفلسفةوهى.والعملالإدراكطرقمنطريقةالرؤيا

.والإبداعالفعلأصولهامنوترىوالإشراقالفيضعلى

اوائلفيبدأغزيرأدبللصوفية.الصوفىالأدب

وله.تليهالتيالعصورإلىوالمشمرللهجرةالثانيالقرن

منها،المعروفةالأدبخصائصعنتختلفخصائص

التاموالخضوعالعميقةالنفسيةوالمعانىالروحىالسمو

بالغموضالصوفيالأدبويتصف.العليةتعالىاللهلإرادة

الرمزية.والمعاني

الرافد-ا:مختلفينرافديننتاجالصوفىوالأدب

الاريالرافد-2.الصوفيالعربىالأدبويمثلهالسامي

الشعر.:انظر.الفارلم!يالصوفىالأدبويمثله

.وحيرةوإخلاصوحنينحبكلهالساميوالتصوف

أحبوإذا،والعاطفةوالحبالإعجابومصدرها

،بعيدةدرجةإلىنعيمهأوالحببعذابأحص!المتصوف

شعرا.نفسهعذابيخرجثمذاكأوهذافييبافيوقد

أدبفيعنهالساميالتصوفأدبفياختلافوهناك

الاري.التصوف

الصوفيةبعضعندالمحبة.الصوفيةعندالإلهيالحب

إيثاراخرينعندوتعتبر.الهائمبالقلبالدائمالميلهي

محوهياخرينوعند.المصحوبجميععلىالمحبوب

تعريفاتوهناك.بذاتهالمحبوبوإثباتبصفاتهالمحب

والمتأخرينالمتقدمينالصوفيةكبارلسانعلىوردتأخرى

.روحيونفلاسفةالصوفيةأنوأخيراأولأتثبت

والغرضالأساسوالمحورالمشتركةالرئيسةوالفكرة

عنالإنسانفناءهوعندهمالإلهيالحبمنالأسمى

ربه.فيوبقاؤهلذاتهوإنكارهنفسه

طائفةحبهيديبينيقدمأنلهبدلاالإلهيوالمحب

المكىطالبأبوعددوقد،والمجاهداتالرياضاتمن

-الرجاء-الشكر-الصبر-التوبةأنها:علىورتبهاالمقامات

منوللصوفية.المحبة-الرضا-التوكل-الزهد-الخوف

الجمالومشاهدةالإل!الحبمكابدةفي،المسلمين

عليهم،تختلفومواجيد،لهمتعرضأذواق،الحقيقي

وقلوبهمنفوسهمعليهمتملكأحوالوتلكهذهبينوفيما

وأرواحهم.وعقولهم

الزهادعاشهاالتيالزهدصياةأنإليهالإشارةتجدرومما

الهجرةمنوالثانيالأولالقرنير،فيالمسلمينمنالأولون

ذإالزهاد،أولئكعندللأميةالإسالروحعليهكانتلمامثال

والإبكاء.والبكاءوالثخويفبطابالخوفمطبوعةكانت

،موردهالموتأنيعلملمن"يحؤا:البصريالحسنيقول

نأمشهدهاللهيديبينالقياموأن،موعدهالساعةوأن

اختلافايختلفالحقيقىالسلزلىالزهدأنإلا".حزنهيطول

فلسفاتخالطهالذيالمكتسىبالتصوفعنواضحا

يبنيإيجابيفالأول،ويوزاليةوفارمميةهنديةوطقوس

إضعاففييساهم،"مدلبيالثانيبينماويقومها،النفس

أنهمحينفيباللهاتصالعلىبأنهمالناسويوهم،الدين

التصوربذلكيقركماذلك،غيروكأنهميبدونبهذا

الذيهووالسنةبالكتابالالتزامإن.الصحيحالإسلامى

اللهوعدوقدوالمتبتلين.النساكشطحاتمنالمسلميعصم

فما.2:الفتحمستقيما!اعلاصرا!ويهديكبالهدايةرسوله

علماءوجمهور.نهجه.نميريسلكأنبعدهمنلأحدكان

أنه-الإسلامىتصورهم!*-يقرونأنفسهمالمسلمين

أخرىطرقأوالعبادةفي،تطرفالإسلامفييكنلم

بماإلااللهيتعبدفلاعدبالرسولوأقرالحقأقرماغيرللعبادة

الأمرإنماالبشر،عندمنبطرؤاإليهيتقربولا،بهقال

وحاشااللهعندكلهعائر(واكوالنسكوالتوكل)العبادة

للبشريةمنهجهأوشيءامهكتافىنقصقديكونأنلله

والمللوالنحلوالفرقالأالواءلبعضالأمريتركحتىشيء

هذاوأن)جديدةأفعالأتقرأوعليهتزيدأوتمدهأن

عنبكمفلفرقالسبلدت!عواولافاتبعوهمسلقيماصراطي

.531:الأنعامتلقور،*!لعلكميهوصاكمذلكمسبلله

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الدينمحى،عربيابنالدولة،السنوسيةالجبرية

الفارضابنحمبمشابن،السهرورديالبصريالحسن

الإسلاميةالفلسفةالشعرالدويةرابعة

الزهد

الفارسبهايضربالدطرفين!عقوفةعصاالصولجان

للسلطة.رمزايتخذالدذيالملكصولجانومنها،الكرة

.النظاملحفظتستخدمحيى!االمحاكمفىدائماوتظهر

فىيستخدمكانلسسلاحإلىالصولجانأصلويرجع

.الوزنثقيلةونهايةطويلمقب!له،الوسطىالعصور

وقد.حديديةكرةإصولجانامؤخرةأصبحتالعلموبتقدم

سلاحا،بوصفهاالمشاةوالمحار،دنالسهامرماةامشخدمها

الكبار.والمسؤولينالملوكيحرسود!الذينالضباطويحملها

التىالأدواتمنأداةالصوطخيانأصبحالزمنوبمرور

.الاحتفالاتفيتستخدم
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تعالى:قولهذلكومن،الإمساكمطلق،لغةا!وم

.62!مريمإنسيا*!والدومأكلمفلنصوماللرحمننذرتإني)

هوشرعا:والصوم.الكلامعنوإمساكاصمتاأي

إلىالفجرطلوعمنوالفرجالبطنشهوتيعنالإمساك

.الصومبنيةالشمسغروب

وفوائدهوفضلهمشروعيته

صلإ؟يهقالال!سلامأركانمنركنالصوم.مشروعيته

وأناللهإلاإلهلاأنشهادة:خمسعلىالإسلام)بني

وصومالزكاةوايتاءالملاةواقاماللهرسولمحمدا

صوماللهفرضوقد.عديهمتفق(البيتوحجرمضان

تعالى:بقولهللهجرةالثانيةالسنةفىالمسلمينعلىرمضان

الذينعلىكتبكماالصدامعليكمكنبآمنواالذينأيهايا)

.831ةالبقرة!تتقونلعلكمقبلكممن

نزلفيه،السنةشهورأفضلرمضانشهر.فضله

هدىالقرآنفيهأنزلالذيرمضانشهر)تعالىقالالقران

شهروهو.851:البقرة!ووالفرقانالهدىمنوبينا!للناس

وهو،ليلهويقوموننهارهالمسلمونيصوم،والقيامالصيام

قالشهر.ألفمنخيرمباركةليلةالقدر،ليلةفيهشهر

شهروهو3.القدر:شهر!ألفمنخلرالقدر)ليلة:تعالى

علىكثيرةانتصاراتفيهللمسلمينتحققوالنصر.الخير

وردتوقد.المقالةهذهآخرفيهذاسنبينكماأعدائهم

وفىليلهوقيامرمضاننهارصيامفضلفيكثيرةأحاديث

منها:القدر،ليلةفضل

اللهرسولقال:قالعنهاللهرضىهريرةأجمماعن-ا

إيرلهآدمابنعملكل:وجلعزالله)قال!!بد:

كانواذا،جنةوالميام،بهأجزيوأناليفإنه،الصيام

أحدسابهفإنيصخب،ولايرفثفلاأحدكمصوميوم

بيدهمحمدنفسوالذي،صائمامرؤإنيفليقلقاتلهأو

المسك،ريحمناللهعندأطيبالصائمفملحلوف

ربهلقي،واذافرحأفطرإذايفرحهما،فرحتانللمائم

منومانعاوقايةأي)جنة(وقوله.عليهمتفق(بصومهفرح

النار.

كل!شءالنبيعنعنهاللهرضيسعدبنسهلعن-2

منهيدخلالريانلهيقالباباالجنةفي)إن:قال

:يقال،غيرهمأحدمنهيدخللا،القيامةيومالصائمون

فإذا،غيرهمأحدمنهيدخللافيقومون؟الصائمونأين

عديه.متفقأحد(منهيدخلفلمأغلقدخلوا

قال:عدبالنيعنعنهاللهرضىهريرةأبىعن3-

منتمدممالهغفرواحتساباإيمانارمفانعام)من

عليه.متفقذنج!(
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:قال!الرسولأنعنهاللهرضيهريرةأديعن-4

النارأبوابوغلقتالجنةأبوابك!حترمضانجاء)إذا

عديه.متفقالتنياطين(وصفدت

قال:قالعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعن5-

إلااللهسبيلفييومايمومعبدمن)ما"!د:اللهرسول

متفقخريفا(سبعينالنارعنوجههاليومبذلكاللهباعد

عليه.

ضلإبإبهاللهرسولأنعنهاللهرضيهريرةأبيعن6-

منتقدممالهغفرواحتساباإيمانارمضانقام)من:قال

عليه.متفقذنجه(

:قالعدطالنبىعنعنهاللهرضيهريرةأبيعن7-

منتقدممالهغفرواحتساباإيماناالقدرليلةقام)من

عليه.متفقذنجه(

فوائدالذكرسالفةالأحاديثمنلناتبين.فوائده

عبدمنشهر.ألفمنخيرالقدرليلةففيه،الدينيةالصيام

والصيامشهر،ألففياللهعبدمنأجرأجرهكانفيهاالله

يومعظيمةفرحةلهوالصائم،جهنمعذابمنوقاية

منهيدخلالجنةفىبابوللصائمربه،لقاءيومالقيامة

إيمانارمضانصامومن،غيرهمنهيدخللاالرياناسمه

رمضانشهروفي،ذنبهمنتقدممالهاللهغفرواحتسابا

)تربط(وتصفدالنارأبوابوتغلقالجنةأبوابتفتح

مالهغفرواحتسابا،إيمانافيهالقدرليلةقامومن،الشياطين

ذنبه.منتقدم

فيهايتدربمدرسةفهوكثيرةدنيويةفوائدوللصوم

ويقاومنفسهيجاهدوبالصومالكريمةالأخلاقعلىالمؤمن

إرادته.وتقوىالصبرفيتعود،والفرجالبطنوشهوتيرغبته

طعاميتناولفهوحياتهفىالدقةالعبديعودالصومأنكما

ولاالغروبعندإفطارهويتناولالفجرطلوعإلىالسحور

فهوبموتقواهاللهمراقبةعلىالمسلميعودوالصوم.يؤخره

اللهإلاعليهرقيبولاوالجماعوالشرابالطعامعنيمتنع

كتبآمنواالذينأدهايا):وجلعزاللهقاللذا،سبحانه

تتقون!لعلكمقبلكممنالذينعلىكتبكماالصيامعليكم

إلىالفقراءإخوانهبحاجةالغنييشعروالصوم.183:البقرة

إلىذلكفيدفعهفقدانهابممنيعانونوكموالشرابالطعام

للبدنصحةوهوالفقراء،علىوالتصدقوالإحسانالبذل

قالكمادواءكلرأسوالحميةالداءبيتالمعدةفإنكله

منويحمىالشهوةحدةيكسرأنهكما.العربحكماء

من:الشبابمعشر)ياعيطقال،الفواحشفيالاقيلاق

وأحصنللبصوأغضفإنهفليتزوجالباءةمنكماستطاع

متمقوجاء(لهفإنهبالصومفعليهيستطعلمومن،للفرج

يأوجاء:السلامعليهوقوله،الزواجتكاليف:والباءة.عليه

الجنس.شمهوةيضعف

الصمومأنواع

وأمستحباأو)واجبا(فرضايكونأنإماالصوم

الأنواعهذهمننوعكلتحتطوتندبىجحراما.أومكروها

فيهايكونالتيوالحالاتالاوقاتلاختهلافو!!ثفروع

.الصوم

:أنواعأربعةوهو.الواجبالصومأوالفرضصوم

سبقالتيضللأدلةفرو!!.رمضانشهرصوم

ذكرها.

هى:أنواعخمسةإلىبدورهينقسمالكفاراتصوم

إطعاملزمهوحنثيميناح!فمنفإن.اليمينكفارة

يجدلمفمنرقبةتحريرأ،كسوتهمأومساكينعشرة

لقولهأيامثلاثةصيام-تليهوجبالثلاثةهذهمنواحذا

بمايؤاخذكمولكنأيمانكمؤ!باللغواللهيؤاخذكم)لا:تعالى

ماأوسطمنمساكلن!لشرةإطعامفكفارتهالأيمانعقدتم

فصياميجدلمفمنرقبهتر!يرأوكسوتهمأوأهليكمتطعمون

كذلكأيمانكمواحفظوا*ظفتمإذاأيمانكمكفارةذلكأيامثلإثة

.8!:المائدة؟!تشكرونلعلكمآياتهلكماللهيبين

يفتديأنأرادأوالهدييجد.لمالتمئلنكفارة

كلبسالإحرام5!حظوراتمنمحظورافعلمنبالصوم

أحصرتمفإنللهوالعمرةالحجوأتموا):تعالىقالالخيط

الهدييبلغحتىرؤوسكماتحلقمولاالهديمناستيسرفما

منففديةرأسهمنأذىلههأومريضامنكمكانفمنمحله

الحجإلىبالعمرةتمتعفمنأمنتةأفإذانسكأوصدقةأوصيام

الحجفيأيامنلاثةفصيامي!طلمفمنالهديمناستيسرفما

.691:البقرة!رجعتمإذاوسبعة

قالمؤمنةرقبةتحريريجدلملمنالخطأالقتلكفارة

قتلومنخطأإلامؤمناي!طهلأنلمؤمنكانوما):تعالى

أنإلاأهلهإلىمسلمه،لديةمؤمنةرقبةفتحريرخطأمؤمنا

رقبةفتحريرمؤمنوهول!!معدوقوممنكانفإنيصدقوا

إلىمسلمةفديةميثاقوبإنجمهمبينكمقوممنكانهـانمؤمنة

متتابعينشهرينفصياميمجدلمفمنمؤمنةرقبةوتحريرأهله

.29النساء:حكبفا!وعليمااللهوكاناللهمنتوبة

أمي.كظهرعلىأنتلزوجتهقاللمنالظهاركفارة

تعالى:قاليحررها،اسقبةيجدلمإنلهايعودأنوأراد

فتحريرقالوالمايعودوناصمنسائهممنيظاهرونوالذين)

تعملونبماواللهبهدوعظونذلكميتماساأنقبلمنرقبة

نأقبلمنمتتابعينشهرينفصياميجدلمفمن*ة"خبير

.34،:المجادلةمسكينا!سذينفإطعاميستطعلمفمنيتماسا

رقبةيجدلملمناسمضاننهارفيالجماعكفارة

رجل)جاء:قالعنهاللهرضيهريرةأبيفعنيحررها

وما:قال.اللها،رسولهلكت:فقالع!النبيإلى
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.رمضاننهارفيامرأتىعلىوقعتقال.أهلكك

فهل:قاللا.:قال.رقبةبهتعتقماتجدهل:قال

فهل:قاللا.:قالمتتابعينشهرينتصومأنتستطيع

)وهلقالروايةوفي..(مسكينا.ستينتطعمماتجد

ستينفأطعم:قاللا:قال؟شهرينصيامتستطيع

عليه.متفقمسكينا(

نإشهراأصومأنعليلله:شخصكقولالنذرصوم

يصومأنعليهوجبالولدشفيفإن.ولدياللهشفى

شهرأ.

لعذررمضانفيأفطرلمنلرمضادقضاءالقضاء.صوم

منكمشهدفمنم!:تعالىقالمسافراأومريضاكانكمن

ألاممنفعدةسفرعلىأومريضتاكانومنفليصمهالشهر

.581:لبقرةاأخر!

يستحبالتيوالأوقاتالأيامصوم.المستحبالصوم

فيهاتؤدىالتيالعباداتوفضللفضلهاوذلكصيامها،

ذلك:ومنحدةعلىحالةكلبيانوسيأقي

)أفضلالحديثفيثبتلمايوموإفطاريومصوم

رواهيوما(ويفطريومايصومكانداود،صومالصيام

للنسائي.واللفظالتنيحاد

روىفقد،أسبوعكلمنوالخمس!الإثنينلوميصوم

الإثنينيوميصومكانع!بالنبي)أنيزيدبنأسامة

تعرضالنالرأعمالإن:فقالذلكعنفسئل،والخميس

وأناعملىيعرضأنوأحب،الخميسويومالإثنينيوم

.والترمذيداودأبورواه(صائم

يوموهيشهركلمنالبيضالنلاثةالأيامصوم

شهر،كلمنعشروالخامسعشروالرابععشرالثالث

بدرا.يكونحيقبالقمرليلالابيضاضهابيضئاوسميت

منأيامثلاثةصاممنفإنأمثالهابعشرالحسنةكانتولما

منصامهاومنكاملا،الشهرصامكمنكانشهركل

النبيأنذرأبوروىوقدالدهر.صامكمنكانشهركل

ثلاثفصمأيامثلا"نةالشهرمنصمت)إذا:قالعلش!

الترمدي.رواه(عشرةوخمسعشرةوأربععشرة

أكانتسواءالعيديومبعدشوالمنأيامستةصوم

ثمرمفانصام)منأيوبأبيلحديثمتفرقةأومتصلة

وقد.مسدمرواهالدهعكصيامكانشوالمنستاأتبعه

شهر)صيامبقولهلذلكتفسيراعنهاللهرضيثوبانروى

وصيام-أمثالهابعشرالحسنةلأن-اشهربعشرةرمضان

سنة(.فذلك،بشهرينأيامستة

أفضلمنعرفةيومفإنالحاجلغيرعرفةيومصوم

)ماكل!!افي!يثالنارمنفيهاللهيعتقمالكثرةالأيام

يوممنالنارمنعبدافيهاللهيعتقأنمنأكثريوممن

السنةيكفرعطمأجرهعرفةيوموصيام.مسلمرواه(عرفة

يوم)صياملج!النبىلحديثبعدهالتيوالسنةقبلهالتى

والسنةقبلهالتيالسنةيكفرأناللهعلىأحتسبعرفة

مسدم.رواه(بعدهالتي

وذلكعرفةيومقبلالحجةذيمنالنمانيةالأيامصوم

أحمد.مسندفيثبتكمايصومهاكانكل!!النبيلأن

أحبفيهنالصالحالعملأياممن)ماكل!!النبيولحديث

فقالواالعشر،أياميعنى،الأيامهذهمنوجلعزاللهإلى

الجهادولا:قال؟اللهسبيلفيالجهادولااللهرسوليا

منيرجعفلمومالهبنفسهخرجرجلإلااللهسبيلفي

الترمدي.رواهبشىء(ذلك

محرمشهرمنالعاشراليوموهوعاشوراء.دومصوم

يكفرأنتعالىاللهعلى)أحتسبع!ش!النبىلحديث

واليهودعدبالنبىقدموقدمسد.رواه(قبلهالتيالسنة

)ماوالسلامالصلاةعليهفقالعاشوراء.يوميصومون

وبنىموسىفيهاللهنجى،عمالحيومقالوا:هذا؟

الصلاةعليهفقال.موسىفصامهعدوهممنإسرائيل

بصيامه(وأمرفمامهمنكمبموسىأحقأنا:والسلام

وأقبلهالذياليومصيامويستحب.ومسلمالبحاريرواه

الئنعديطالنبيلقوللليهودمخالفةمعهبعدهالذياليوم

وقد.مسدمرواهوالعاشر(التاسعلأصومنقابلإلىبقيت

صوموجوببعدمالأحاديثبعضفىالتصريحورد

للندببصيامهالصحابةع!ب!النبيأمرفيكونعاشوراء

اللهيكتبولمعاشوراء،يوم)هذاالأحاديثهذهومن

شاءومنفليصمشاءفمنصائموأناصيامهعليكم

عليه.متفقفليفطر(

عدطالنبيلحديثمحرمشهرفيالصوممنالإكثار

الصياموأفضل،الليلجوفالمكتوبةبعدالصلاة)أفضل

مسدم.رواه(المحرماللهشهررمفانبعد

سلمةأملحديثشعبانشهرفيالصوممنالإكنار

إلاتاماشهراالسنةمنيموميكنلمع!النبي)أن

الستن.وأصحابأحمدرواه(رمضانبهيصلشعبان

منأكرشهرايصومظ!!النبييكنالمعائشةولحديث

.البحاريرواهكله(يصومهكانفإنهشعبان

علىيجبالتيوالأوقاتالأيامصوم.المكروهالصوم

عل!الكريمبالرسولاقتداءصيامهايتجنبأنالمسلم

منها.كلذكربعدستأتيالتيوللأسباب

الأبد(صاممنصامالاص!ي!سدالنبيلقولالدهرصوم

عليه.متفق

غروبعندالصائميفطرلاأنوهوالوصالصوم

ط!ورالنبىلقول.التاليلليومالصومويواصلالشمس

النبي)نهاهمعائشةولقول.عليهمتفق(والوصال)إياكم

:قال.تواصلإنكفقالوا:.لهمرحمةالوصالعنع!ب
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متفئويسقينى(ربييطعمنىإنيكهيئتكم،لستإني

عليه.

رضيجابرلحديثالصومعليهشقإذاالمسافرصوم

زحامافرأىسفر،ك!دح!فياللهرسولمع)كناعنهالله

:فقال.صائمفقالواهذا؟ما:فقال،عليهظللقدورجلا

عليه.متفقالسفعفيالصومالبرمنليس

ليلةتخصواالاط!ئهالنبيلقولالجمعةيومإفراد

بصيامالجمعةيومتخصواولااللياليبينمنبقيامالجمعة

رواه(أحدكميصومهعومفييكونأنإلاالأيامبينمن

مسلم.

يومتصومواالاضل!!ص!النبىلحديثالسبتيومإفراد

احمد.رواه.(.عليكمافترضفيماإلاالسبت

إلارمضانقبليومينأويومصومأوالشكيومصوم

هريرةأبىلحديثالمسلميصومهكانصياماذلكيوافقأن

نأإلايومينأويومبصومرمفمانأحدكميتقدمنالا

متفق(اليومذلكفليصم،عومهيصومكانرجليكون

يشكالذياليومصام)منياسربنعمارولحديث.عديه

الن.أصحابرواه(القاسمأباعصىدقدفيه

لاأنالمسلمعلىيجبالتيالأيامصوح!.المحرمالصوم

ولاالإنسانعليهايكونالتيالاحوالوكذلكأبدايصومها

.ذكرهسيردكماعدي!المصطفىبسنةعملاالصومتقتضي

لقولحاضراكانإذازوجهاإذنبغيرنفلاالمرأةصوم

متفق(بإذنهإلاشاهدوبعلهاالمرأةتصومالاتح!النبي

عليه.

،بعدهاللشريقوأيامالأضحىويومالفطرعيديومصوم

محيامعننهىعهباللهرسول)أنهريرةأبىلحديث

كل!سطالنبيولقول.عليهمتفق(أضحىويومفطردوملومين:

مسدم.رواه(تعالىللهوذكروشربأكلأياممنى)أيام

الأيامهذهفيتصومواالاوالسلامالصلاةعليهولقوله

أياميعنى-وجلعزاللهوذكروشربأكلأيامفإنها

الدارقطي.رواهمنى(

نحيض)كنا:عائشةلحديثوالنفساءالحائضصوم

نؤمرولاالصومبقفاءفنؤمرس!اللهرسولعهدعلى

نأالخدريسعيدأبيولحديث.عديهمتفق(الصلاةبقفماء

نصفمثلالمرأةشهادة)أليسللنساءقالعد5ظقىالنبي

عقلها.نقصانمنفذلكن:قالبلى:قلن؟الرجلشهادة

:قالبلىقلن:تصم؟ولمتصللمحاضتإذاأليس

.البخاريرراهدينها(نقمانمنفذلكن

رمضانشهرفيو!عتهامةأحداث

بليلةرمفمانشهوسبحانهاللهاختص.القرآننزول

الليلةوهيشهر،ألفمنخيرهيليلة،اللياليأعظممن

القدرليلةفيأنزلناهإنا):تعالىقال،القرآنفيهانزلالتي

شهر!ألفمنخلرالقدرليلةترالقدرليلةماأدراكوما!

تعالىقال،مباركشهركأ5مباركةليلةف!3.-االقدر:

منوبيناتللناسهدىالقرآنفيهأنزلالذيرمضانشهر)

.851:ادبقرة!والفرقانالهدى

نإالدنيويةالصومفوائد!نالحديثعندالقولسبق

فىوالدقة،الإرادةوقوةالصبم.علىالمسلمي!،الصوم

للجهادأساسيةلوازما!برموروهذهالنفسومجاهدةالحياة

فيالجهادعلىمعينااد!ثومكانهناومن،اللهسبيلفى

انتصاراتالشهرهذافيالمسلمونحققوقد،اللهسبيل

المقولةوتنفيقلناهالذيالمعن!!تؤكدكثيرةوفتوحات

الكسل.ويسببالجسديضعفالصومإنتقولالتي

التيوالانتصاراتوالفيهـحاتالأحداثأهميلىوفيما

علي!النبىحياةفيسواء!الشههذافىالمسلمونحققها

موته.بعدأو

عشرالسابعالجمعةيوماسيكانت.الكبرىبدرغزوة

ولقد):تعالىقالللهجرةالثانيةالسنةمنرمضانشهرمن

لآ!تشكرونلعلكماللهروافاتقأذلةوأنتمببدراللهنصركم

بينفاصلةمعركةأولبدرغزوةكانتوقدأ.23:عمران

عدداالمسلمونوقتل،!لامالإسفيهاالمهأعزوالكفرالإيمان

بدران!:.الأمةفرعونجهلأبومنهمقري!شصناديدمن

.غزوة،لكبرىا

الثامنةالسنةمنرمضانمنالعاشرفي.مكةفتح

وقد.ا:الفتحمبينا!فتحالك!افتحناإنا):تعالىقالللهجرة

مكة،فتحعقبأفواخاالالهدينفيالعربمنكثيردخل

المشركونكانالتيالأصنامامنالحرمتطهيرالفتحبهذاوتم

فتح.مكة،انظر:.الكعبةحولوضعوهاقد

التاسعةالسنةمن)-مضانفىوقعت.تبوكغزوة

جيشفيهاتوجهصتنيهيدالرسم-لعهدفيغزوةأولوهى

،تبوكانظر:.العرب%ضيرةخارجالإسلاملنشرالمسلمين

.غزوة

فيالعاشرةالسنةفي.قاليهفىالإسلامانتشار

.رمضان

رمضانفيالوليدبنض،لدهدم.العزىصنمهدم

فيالعزىفيهتعبدكانتالذيالبيتالثامنةالسنةمن

نخلة.

منمقربةعلىيقعسهلوالزلاقة-.الزلاقةمعركة

رمضانمنوالعشرينالخاهـحرالجمعةيومفي-البرتغال

جيعقالمعركةهذهفيابرتصر،للهجرةومسبعينأربعمائةسنة

تاشفينبنيوسفبهقيادةالأندلسفيالمسلمينالمرابطين

بقيادةمقاتلألفقهـيانينالبالغالصليبيينجيشعلى

معركة"،الزلاقة:انظرالفونسو.
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بينفلسطينشمالفيقريةوهي.جالوتعينموقعة

بقيادةالمسلمينجيشفيهاانتصروقد،وبياننابلس

الخامسالجمعةيومفيالمغولجيع!علىقطزالسلطان

وتم،وخمسينوثمانستمائةسنةرمضانمنوالعشرين

عينانظر:.الشاموبلادمصرتوحيدالانتصارهذاإثرعلى

موقعة.،لوتجا

منوالعشرينالثامنفىذللثوكان.الأندلسفتح

المسلمينجيعقفيهاانتصر.وتسعيناثنتينسنةرمضان

الكفارجيشعلىالبحيرةمعركةفيزيادبنطارقبقيادة

وغرناطةفئقرطبةالمعركةهذهبعدوتم.لذريقبقيادة

معركة.،غرناطة؟فتح،لسلأندانظر:ا.وطليطلة

فيذلكوكانأكعوبر.منالسادسفيالعبورمعركة

حيثام،739هـ،ا393عامرمضانمنالعاشر

معركةفيقلوبهمالإيمانملأوقد،العربيةالجيوشانطلقت

عامإسرامحيلاحتلتهاالتيالعربيةالأراضيلتحريرالعبور

الجبهتينعلىغاليا،نصراالمسلمونحقق.أم679

كلمنأقوىباللهالإيمانأنأكد،والسوريةالمصرية

الذيالإسرأئيليالجيعشأسطورةتحيمخلالهوتم،سلاح

إسرائيلورضختسيناء،مصرواستعادتيقهر،لا

بعضمعسلاممعاهدةلتعقدجبروتهاعنوتخلت

المتحاربة.العربيةالأطراف

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصلاةالححالإسلام

موقعة،حالوتعيراسوياالحديثالمسلميرأعياد

الكريمالقرآنرمضادوالاحتفالاتالأعياد

لتح،مكةلزكاةاغروة،لكبرىابدر

الموضوعصرعنا

وفوائدهوففملهمشروعيته

متروعيته

فضله!-

دوائدهخ

الصومأنواع

الواح!الصومأوالفرضصوم-أ

المستحبالصوم-ب

الم!صوهالصوم-خ!

المحرمالصوم-د

رمفانشهرفيوقعتهامةأحداث

الزلاقةمعركة-رالقرآندرول-أ

حالوتعنموقعة-حالكرىبدرعزوة-ب

الألدلصفتحطمكةلتح-ج

السادسفيالع!ورصركة-يتبوكغزوة-د

أكتوبرمناليمىديالإسلاماتحشارهـ

العزىصمهدم-و

أسئلة

واصطلاحا؟لغةالصومعر!

؟الإسلامأركادم!رك!الصومأدعلىالدليلما2

،رمضانشهرهصلفىكثيرةوأحاديتآياتوردت3

ادكرها.

والدليوية.الديميةرمضادشهر!وائدلي!-4

الواجب.الصومألواععنتحدت-5

المستحب.الصومأنواععنتحدث-6

.المكروهالصومأنواععنتحدت-7

.الحرامالصومأ!اععنتحدت8

فيللمسلمينعطمةوالتصاراتمهمةتاريحيةأحداتوقعت-!

اذكرها.،رمضالىشهر

الكنائستراعيهنصرانيدينيموسمابالصوم

الفصح.لعيداستعدادبمثابةوهو.الربيعفيالنصرانية

خلالخاصةقداسصلواتالكنائسمنالكثيروتعقد

يحافظ،القداساتتلكحضورجانبوإلى.الموسمهذا

والصلاةالصيامعلىالكبيرالصومهذاخلالالمصارى

القرابين.وتقديم

منكثيرفيالصمادأربعاءيومالكبيرالصوميبدأ

الشرقيةالكاثوليكيةالكناشفىأما،الكنائس

الإثنين،يومالكبيرالصومفيبدأ،الشرقيةوالأرثوذكسية

يستمر.النسيمشمأوالباعوثإثنينأحيانايسمىوهو

فيالأحدأيامباستثناءتقريبايوما04مدةالكبيرالصوم

الكنائسفيوالأحدالسبتأياموباستثناء،الغربيةالكنائس

يوماالاربعينالأذهانإلىيستدعيأربعونوالعدد.الشرقية

يصفكماالبريةفي(السلام)عليهالمسيحصامهاالتي

بآلامخاصةبطقوسالكنائسمعظموتحتفظ.الإنجيلذلك

زعمهمفي-(وموتهمعاناته)أيالعسلام()عليهالمسيح

!...لهمشبهولكنصلبوهوماقتلوهوما)بالقرآنالمردود

الذيالكبيرالصوممنالأخيرالأممبوعطوال-157الساء

.الآلامأسبوعيسمى

القديمةالممارسةعننشأقدالكبيرالصوميكونوربما

وخلال.الفصحعيدليلةالناسبتدميدالنصرانيةللكنيسة

التائبينعودةتقبلالكنيسةكانتالفمئأيضا،عيدليلة

تسبقالتيالأسابيعوفي.الإيمانإلىأخرىمرةالنصارى

ويتلقونيصومونللتع!يدالمرشحونكانالفصئ!عيد

الصومأصبح،الميلاديالعاشرالقرنوفىدينيا.تعليما

عندالفصحلعيدوالإعدادالذنوبعنللتكفيرفترةالكبير

يومابأربعينالكبيرالصومتحديدتموقد.جمئالنصارى

عليهالمسيحظهوربعدأيالميلاديالسابعالقرنفى

أكثر.أوسنةبستمائةالسلام

الفصح.عيدالرمادبمأربعاءأيضا:انظر



712لصومالا

عاصمةمقديشو،

علىتمتدالصومال

للبلاد،الجنوبيالساحل

علىمبانيهاشيدتوقد

والغربى.العربيالطرازين

الديمقراطيةالصومالجمهورية

شرقيشممالتقع،إسلاميةعربيةدولةالصومال

شرقاالهنديوالمحيطشمالآعدنخليجيحدهاإفريقيا،

نزل.الغربيالشمالفىوجيبوتيغرباوإثيوبياوكينيا

الدينونشروابهاواستقروابسواحلها،المسلمونالعرب

الشعبيتحدث.الميلاديالعاشرالقرنخلالالإسلامي

جميعويدين،العربيةاللغةجانبإلىحاميةلغةالصومالي

عامالبريطانيوناحتلها.الإسلاميبالدينالسكان

منهاالشماليالجزءفىوأنشأواام،884هـ،ا203

احتلهاكما.البريطانيالصومالباسمعرفتمحمية

دمماحلهاعلىوأنشاوا،ام988هـ،ا703عامالإيطاليون

عاموفي.الإيطالي!ومالالكلباسمعرفتمحميةالشرقى

الإيطاليالصومالالبري!يانيوناحتلام149هـ،ا036

علىأخرىمرةهـجهطرتهماستعادواالإيطاليينأنإلا

.ام059هـ،ا037عاممحميتهم

وكوناالبريطانيوا!صومالالإيطاليالصومالاتحد

برئاسةام069هـ،ا038عامالمستقلةالصومالجمهورية

.عثمانعبداللهآدم

عامالمتحدةالأمإلىالصوءطلجمهوريةانضمت

عامالإفريقيةالدولمنظالةوإلى،ام069هـ،ا038

.أم639أهـ،383
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موجزةحقائق

يشو.مقد:صمةالعا

العربية.واللغةالصوماليةاللغة:للدولةالرسميةاللغة

الديمقراطية.الصومالحمهورية:للدولةالرسميالاسم

.م8042عد()سورودقمةأعر.2كم6.376ء7:المساحة

الشرقومنكما،925الحنو!إلىالتهمالسامتدادأقصى

كم.أ،175الغر!إلى

ول7

علمكلونداغأررقاللود:320:سسةالشكلمستطهيل:العلم

ويمثل.رؤوسحمسةذأتبيصاءنجمةالعلميتوسطالمتحدةالأم

الكير.الصومالساطقمنمنطقةرأسكل

الدرعوتحت،الدولةعلميحملدرعايحرساننمرانالشعار:

والرحاء.الأمنيمثلادوغصنانرمحان

الرئيسيةالمنتجات

،فروتالحري!القط!،السكر،قص!المور،الحمو!،:الزراعية

السوداممط.الفول

تكرير،الأسمست،تعلياللحومالسكر،صماعة:الصناعية

وتعلي!الزيوتصاعة،ونسجهوغرأسهالقطرحلجالحفط

الجلدية.الصناعات،الأسماك

الحديد.حامالكوارتر،القصدير،،اليورانيوم:التعدين

11ليالواحدالأمريكىاالدولارفيمة.الصوماليالشلن:العملة

شلا.0262تساويأم699أكتوبر

نصفحوالي)عدانسمة6لأ0008727أم(:)699السكان

(.المجاورةالدولفىلاجئمليون

.الصومالفيالمهمةالزراعيةالمشجاتمنالموز

2.كم/نسمة701.ام()699:السكانيةالكثافة

الريفيون.37%،2الحضرسكانأم(:199):السكانيالتوزيع

.862%.

.%97.48إناث%،12.15ذكورام(:9)69الجنس

م(102)،.00029707م(:002)0:السكانعددتوقعات

لسمة.000823.7

سنة22:السكانيةالمفاعفةكرة

عرب3.89%،صوماليودأم(:)839العرقيالتركيب

.%،،أعيرهم%،.4،بانتوأ%،2،

لصارى8.99%،مسلمونأم(:)089:الدينيالانتساب

ا،.%.عيرهمأ،.%،

نسمة،57"لم...مقديشوام(:)849الرئيسيةالملدن

00،2،83لربرة،000786كيسمايو،0،0709هرحيسا

.6"ر...(م1891)مركا

مهمةإحصاءات

)المعدل6.44ام(:)599شحصألم...لكلالمواليدمعدل

(25العالمى

6.13ام(:)599شخص0001لكلالوفياتمعدل

3.9(.امحالمحطا)المعدل

13ام(:)599شخص000.1لكلىالطبيعيةالزيادةمعدل

1(.7.5العالمي)المعدل

منحبةامرأةلكلىالإنجاب)متوسطالحصوبةمعدلإجمالى

.1.7أم(:59!

!نة.4.55إناث،سنة845.ذكورأم()599الأعمار:متوسط

السائدةالأمراضأدغيرمتوالرة،غير:الرئيسيةالوفاةأسباب

إلىبالإضافةهذاوالتيتالوسوالملارياوالسلالجذامتشمل

وما(الشرينالقرن)تسعينياتالأهليةوالحربالتعذيةسوء

الصحية.الحدماتديقصورمنيتبعها

الوطنيالاكصاد

شلن151لم00،00053.4،ام(199):الإ-سادات:الميزانية

ورسوممبالترةغيرضرائبالوطنيةالإيراداتمصادرصومالي

.%6.93وتحويلاتخارحيةمنح،%4.06الحمارك

)خدماتصومالىلتملن1417141لأ...)...:اللصروفمات

31%،2.واحتماعيةاقتصاديةخدمات%،،46!عامة

(%0.7قروض

دولار،.000.0008ام()86!الزوارمنعائدات:السياحة

دولار000.0003.1الخارجفيالمواطنينمصرودات

أم(.)839

آخر(.بشكلعليهيمصلمماالمترية)بالأطمان:الإنتاج

عدأ)ماالفواكهأم(:)159:الأسمماكوعميدالغاباتالزراعة

الشاميةالذرة00،2لأ...السكرقص!01،2لأ...البطخ(

السمسم،000754المور،0007631الدرة،000،641

القطلور،000،01تمور،000.31الفاصوليا،0252،،

.000.00513حية()حيواناتالماشية0،2".الأرر000،6

،جمال000،00226ماعز،000،005.21،صأن

3،م،818.7"..أم()499أحشابألقار.)000.0025

المرشوموالمحاجر:التعدين410لأ058(991)3الأسماك

.كيلوجرام000.2(:المغنسيوم)سليكات



السجائر4،97الأطعمة(:الصوماليةالشلنات)بملاالصناعة

328،والطاعةالورق،042الجلود2،56رالثقاب

،441المشروبات،202الكيميائيات،023البلاستيك

.001.15لأ...،...(الصومالية)بالشلناتالانشاءات

2ه!،"..،.."ام(91)4الكهرباء)المستهلكة(:الطاقةإنتاج

.1991000،608()براميلالخامالنفطك/واط/ساعة،

.1191000.95(متري)طننفطيةمنتجات

.9.4م(0891)الأسرةحجممتوسطونفقاتها:الاسرةدخل

،%6.5الملابس%،ا3.5السكن%،2362والسجائرالطعام

.%5.21غيرها،%3.4الطاقة

7981.ر.../.."أم(:99"معلقة)خارجيةعامةديون

أمريكي.دولار

(أم989الحاليةالسوق)بأسعارالإجماليالوطنيالنابخ

للشخصدولارا071بمعدلدولار0002000.350.1

الواحد.

(ام199)العاملةوالقوةالإجماليالوطنيالنابخبنية

المئويةافشةالأيدكاائمويةالنشةبملال!الممة

المجموعالىالعاملةالمجموعالىالصومايةالشبات

005،7685،460000572728،07الرراعة

.،007،22التعدير

6334،01"...54،4!لا...الصماعة

000158.3ءاتالإشا

.،004،97العاسةالمراكا

0070080.6واتصالاتنقل

!،5213).00التحارة

007،544.3000،4068.81الماية

007.080.6ودداععامةادارة

033.2)009حدمات

.،001،86-غيرها

0090344010.00100032215700.01المجسوع

المجموعام(:99)1للسكانالاقتصاديالنشاط

%9.04المجموعإلىالنشاطمعدل.0،05212،3

فأكثر-سنوات01-1(879الأعمارحسب)المشاركة

.%7.48النساء%،.163

.متوافرةغير:البطالة

ومراعىمروج5.25%،غاباتام()499:الأراضياستغلال

غيرها%ا،6دائماتزرعوالتيالزراعيةالأراضى%6.68،

.34%.

الحارجيةالتجارة

الجارية()الأسعارالتجاريالليزان

م12أ!أأم!19!"8!87!

م!.5-274-274-3921لأ-2-292أمربكيدولار

%6لأ%4.16%أ4.1%4.61بر،68لأ%أ24.المجموس%

أمريكيدولار000،000،063:م(1991)لوارداتا

.77%(.9غيرهاأرز،6.8%منها.22%1زراعية)منتجات

هولندا3%،80.ايطالياأم(:99)0الرئيسيةالوارداتمصادر

جيبوتي%،5،!المتحدةالمملكة%،0.6البحرين%8.8

.%6،4يلاندتا،%7.4نياألما،%9،4الصين،9.5%

921الصوهاد!-

أمريكيولارد300،368"..(م1991):ترادلصاا

جمالوماعز،ضأن3،22منها%.146زراعية)منتجات

،%7.01أسماك%،85.موز،%4.6حيةأبقار%،7حية

%(..243غيرها

والاتصالاتالنقل

)القسمكم05/22":الطرقأطوالمجموعام(:!)29الطرق

25%(.منهاالمعبد

،008.11الركابسيارا!ام(:99)4النقلوسائل

.002.21والحافلاتالشاحنات

28،فأكر(:طنا"،المسفنام(:9)2!التجاريةالللاحة

اطن،،،/694بالطنالثابتالوزنإجمالي

/كم،راكب0002000.131:ام()199الجويالنقل

برحلاتمطارات.كلصحريطن005).00الجويالشحن

.1م(6991)مجدولة

الإجمالطالتوريع،1ام(99)5اليوميةالصحف:الاتصالات

000.003م(1)5!!الراد!مأجهزةعدد.متوا!ع)غير

التلفازأجهزةعددشضصا(،22لكلواحدحهاز)بمعدل

0227لكلواحدج!صازبمعدل0032،ام()879

)بمعدل0005.1ام()139الهاتفخطوطعددشخصا،

شخصا(.434لكلواحدخط

ثةوالصالتعليم

ما-989ا889التعليم

الطبةعددطالبمعاممدرسة

!لملكلى

171.902ر1251.18028.083(4)6سالتداى

4.302؟.0127476!82(1-8ا)5سالتالوي

!،12184908.47مهمية!دارس

المعلميروتدرب

--126229621عايةدراسة

إلىام(099)المتعلمينن!جةمتوافرا.ليس:التعليميا!لسؤى

من.24%،1المتعلمونفأكأر:15سنمنالسكانمجموع

%0،41لإناثسن،%7.24الذكور

لكلواحد)طبيب/321ام()879الأطباءعدد:الصحة

153625()989اهسشتصغياتأسرةعددشحص(7109.1

شخمر،إ.530.1لكلواحدا)سريرا

.1ع!2حيمولودألفلكلالأطفالوفيات

الشخصيتناولهاالتيالحرا،صلا4السعرات:م(2991)الدام

2%(4حيوانيةموادث!7%،نباتية)مواد994.1يومياالواحد

الأغذيةمنظمةبهأوصلتالذيالأدنىالحدمن%65

والزراعة.

يتملم:العاملةالسمكريةالقوارتعددإجمالي:اللسلحةالقوات

النفقاتنسبةام.199ثورةبعدوطنيجيمشتشكيل

ايإجماليالوطنيالنا!-ش!المسلحةللقواتالخصصة

العسكريةالنفقات%(،4!العالمى)المتوسط%.1،9(99)0

واحد.أمرليدولارالواحدللشخصبالنسبة
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المعارضةفصائلنجحتام889أهـ،904عامفي

تلتثمبري،سيادمحمدالصوماليبالرئيسالإطاحةفي

فارحمحمدالمعارضةجناحىبينمستمرةحروبذلك

هذهأصابت.مهديوعلى(وفاتهبعدابنه)ثمعيديد

،الإنتاجعجلةوتعطلتوالدمار،بالخرابالبلادالحرب

نتيجةمنهمالآلافوماتوالجوعالقحطالسكانوعانى

المتحدةالأماتخذتام299هـ،ا413عامفي.لذلك

الختلفةالقواتوأرسلت،الصومالفيالتدخلبضرورةقرارا

المعوناتوصوللتأمينالأملإعادةعمليةاسمتحت

مختلفة.جهاتفيالمحاصرينالسكانإلىالغذائية

الحكمنظام

البريطانيوالصومالالإيطاليالصومالاستقلحينما

وكونا،أم069يوليوأولهـ،ا038فياتحادهماتم

رئيساعثمانعبداللهآدمانتخابوتم.الصومالجمهورية

الصومالجمهوريةتأسيسوتم.الجديدةللجمهورية

الانتخاباتوكانت.الحزبيةالتعدديةعلىالمبنيةالديمقراطية

أربعكلتعقدمقعدا(1)23الوطنيةللجمعيةالبرلمانية

هذاوظلحزبا.86المتنافسةالأحزابعددوبلغ.سنوات

اختيرحينماام969أكتوبراهـ،938حتىسائداالأمر

لقيادةالأعلىللمجلسرئيسابري)زياد(سيادمحمد

السابق.بالنظامأطاحالذيالعسكريالانقلاببعدالثورة

العملفأوقف،للجمهوريةرئيسابعدفيمااختيرثم

إلىالدولةاسموغير،السياسيةالأحزابوألغىبالدستور،

السلطاتكلوأصبحت،الديمقراطيةالصومالجمهورية

.الثورةمجلسويديدهفيالحكومية

ما69!اهـ،938أكتوبرفحتىللقضاء،وبالنسبة

البلاد.فيقضائيةسلطةأعلىهيالعلياالمحكمةكانت

والإداريةالمدنيةالأمورفيالقضائيةسلطاتهاتمارسوكانت

هناكوكانت.الدستوريةالحقوقإطارفيالعقوباتوفرض

دولةالصومالإعلانأنإلا،والمقاطعاتللأقاليممحاكم

الحفاظقانونمثلالقوانينمنعددإصدارصاحبهاشتراكية

وقانونام،01/91079أهـ،093عامفيالدولةأمنعلى

.أم11111079أهـ،093عامفيالمجتمعأمن

حتىمناطقثمانيإلىمقسمةالصومالكانت

74إلىمقسمةالمناطقهذهوكانت.ام739اهـ،393

فرعية.وبلديةبلدية83الأقاليمهذهوضمتإقليما.

المدنوتخططالضرائبفرضالبلدياتحقمنوكان

زادأم739أهـ،393عاموفي.العامةبالخدماتوالقيام

محافظةمقديشووأصبحتمنطقة41إلىالمناطقعدد

يختارالذيهوالثورةمحلسوكانبذاتها.قائمة

الفرعية.والأقاليمالمناطقهذهإدارةعنالمسؤولين

السكان

مأ759فبرايرأهـ،593تعدادفيالسكانعددبلغ

اهـ،704تعدادفيبيئبينما،نسمة)3)24.253

سكانعددوقدر.نسمة4314117أم879

734.7و...بنحوام199أهـ،411الصومال

إلىالسكانعددتقلصفقدام،699فيأما،نسمة

11بنحوالسكانيةالكثافةوقدرت000872.6

%06إلىالريفسكاننسبةوتصل2.كملكلشخصئا

.%04إلىالمدنوسكان

الكوشية.الثقافةأوالحاميينإلىالصوماليونيشمي

تتابعتبشريةموجاتأنالبشريةالأجناسعلماءويؤكد

الافسبعةمنذإفريقياشرقىمنطقةإلىآسياغربيمن

إلىالموجودةبالعناصرتدفعكانتهجرةكلوأن،سنة

هجراتالصومالإلىوفدتكماوجنوبيها،القارةداخل

الذينالبالتوتمثلالاستوائيةالبحيراتمنطقةمنأخرى

أهمومنوجوبا.شبيلىنهريبينمامنطقةفىاستقروا

والإسحاقيونالداروطالصومالفىالقبليةالمجموعات

عامةبصفةالقبليةالمجموعاتهذهوتتركزوالدير.والهاوية

الدغلفنجدالصومالجنوبىفيأما،الصومالشمماليفى

حيثبالإسلامالصوماليالشعبويدينوالراحناوين.

السكانغالبيةيتبع.%99إلىالمسل!يننسبةتصل

هجرةأولأنتاريخياالمعروفومن،الشافعيالمذهب

علىكانتلإفريقياالشرقيالساحلإلىاتجهتإسلامية

منوغيرهطالبأبيبنجعفرخرجحينماعب!النبيعهد

النبيهجرةقبلذلكوكان.الحبشةإلىمكةمنالصحابة

فيوتنتشر.سنواتثمانيبنحوالمدينةإلىمكةمنع!ب

والصالحيةالقادريةمنهاصوفيةطرقعدةالصومال

الصوماليونويتحدث.والأحمديةوالدندريةوالإدريسية

بضعاتضمالتيالكوشيةاللغاتمنوهيالصوماليةاللغة

نسبةوتقدرإفريقيا.شرقىفيوتنتشرولهجةلغةوثلاثين

03%.منبأكثرالصوماليةاللغةفيالعربيةالكلمات

بصفةالعربيةبالحروفلغتهميكتبونالصوماليونوكان

بريسيادمحمدأعلنحينماأم،729سنةحتىعامة

سنةأكتوبر12هـ،ا293فيالثورةمجل!ررئيص!

بضغطاللاتينيةبالحروفالصوماليةاللغةكتابة،أم729

سنةوفى.العربيةللغةالمعاديةالأجنبيةالجهاتبعضمن

الدولجامعةإلىالصومالانضمتام749هـ،ا493

رسمية.لغةالعربيةاتخاذنحوتسعىوبدأت،العربية

السطح

يعرففيماإفريقيا،شرقىفيالصومالجمهوريةتقع

.الشرقصوبلإفريقياامتدادأقصىوهو،الإفريقيبالقرن
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3!شمالأ21عرضخطيبينالصومالأراضيوتمتد

علىوتطلشرقا.!هوا41"طولخطيوبينجنوبا،51

علىطولهيزيدبساحلالشمالجهةمنعدنخليج

علىطولهيزيدبساحلالهنديالمحيطوعلىأكم،!...

علىللصومالالبريةالحدودطولويزيد.كم001/2

غربىشمالفيجيبوتىمعكم61منهاكم0382.

والشمالالغربفىأثيوبيامعكما،456،الصومال

وأقصى،الغربيالجنوبفىمثينياكم682و،الغربي

كم،ا،952الجنوبإلىالشمالمنللصومالامتداد

كم.أ،175الغربإلىالشرقمنامتدادوأقصى

نأعلى2كم.000638نحوالصومالمساحةتبلغ

كم2مليونعنتقللامساحةفيينتشرونالصوماليين

بعضوتقعالكير.الصومالالصوماليونعليهيطلقفيما

كينيا.وشماليأثيوبياغربىفيالكبيرالصومالأجزاء

عامة،بصفةالمظهر،هضبيبأنهالصومالسطحيتميز

جوبانهريوسهولالساحليةالسهولبعضوجودمع

فىإلاالكلمةبمعنىجبليةمنطقةتوجدولا.وشبيلى

بالصومالمضىفيمايعرفكانالذيالشمالىالإقليم

إلىالشرقمنعامةبصفةالمرتفعاتتمتدحيث،البريطافط

وأعلى.عردافويرأسحتىعدنخليجبمحاذاةالغرب

إلىارتفاعهايصلالتىعدسورودالصومالقمم

فإنوعموماعيرغابو.مدينةمنبالقربوتقعم،2لأ804

015عرضدرجةشماليالصومالفييمتدالجبليالنطاق

غوبانسهلالساحلعنالجبلىالنطاقويفصلشمالآ.

حرارتهدرجةوارتفاعجفافهبسبب(المحروقةالأرض)أي

غوبانسهلاتساعويتفاوت.السنةفصولمعظم

جنوبيسطحيميزماوأهم.كم3إلىكم06بينالساحلي

لشبيلي،ونهرجوبانهرهمادأئميننهرينوجودالصومال

جوبانهرويصب.الغربفىأثيوبياهضبةمنينبعاناللذان

لاشبيلينهرلكنكس!ايو،منبالقربالهنديالمحيطفي

دونتحولرمليةكثبانوجودبسببالمحيطإلىيصل

منطقةفيأوالمستنقعاتبعضفىينتهيولذأ،وصوله

المحيطمنكم003بعدعلىجلبمنبالقربرملية

مقديشيو.غربىجنوب

وشبهجافحارمداريبأنهالصومالمناخشسم

قليل.السنةفصولبينالحرارةدرجاتفىوالتغير،جاف

03بينماالحراريالمعدليتراوحالمنخفضةالأراضىففى

فيم44و.18بينوما،الصومالشماليفيم44و.

إلىيصلللأمطارالعامالسنويوالمعدل.الصومالجنوبي

في3،سم05علىالأمطاركميةتزيدماونادرا3.ممم28

،بالصومالسنويامناخيةفصولأربعةتمييزويمكن.السنة

المهم،الموفصلوهو)غو(الربيعهماممطرانمنهمااثنان

وفصليونيو،وأحيانأمايوإلىمارسشهرمنويستمر

سبتمبرمنويستمرالربيعمنمطراأقلوهو)داير(،الخريف

المطركميةمن03%بنحوأمطارهنسبةوتقدرنوفمبر،إلى

الرياحلهبوبتتعرضالصومالأنمنالرغموعلى.السنوية

والموسميةالشتاء،فصلفىالشرقيةالشماليةالموسمية

بموازةتهبالرياحهذهأنإلا،الصيففيالغربيةالجنوبية

كذلك.قليلةوأمطارهاقليلاتأثيرهايكونولهذاالساحل

الاقتصاد

الحيوانيةالثروةعلىكبيرااعتماداالصومالتعتمد

البلاد.مساحةمن%05نحوالطبيعيةالمراعىتغطىحيث

.السكانمجموعمن%06إلىاشعاةنسبةوتصل

اسمأنإلىنشيرأنيكفىالرعىأهميةعلىوللدلالة

اذهبأولتحلبأيسومالفعلمنأشتقالصومال

هـ،أ314سنةالصومالحيواناتعددوقدر.واحلب

التالط:النحوعلىأم599

رأس()مليونبالتقريبالعددالحيواناتنوع

2.5الأبقار

5.13الأغنام

5.21الماعز

2.6الإبل

من%ا2بنحوللزرأعةالصالحةالأراضىنسبةوتقدر

مننوعانوهناكهكتار(.ملايين8)نحوالكليةالمساحة

الحبوبزراعةمثلالأمطار،مياهعلىتعتمدزراعة:الزراعة

الزراعةتتعرضماوكثيراواللوبيا(.،الرفيعةالذرة،)الذرة

منالثانيالنصففىحدثكماالجفافلموجاتالمطرية

هوالزراعةمنالثانيوالنوع.أمهـ،839ا404سنة

)نحووجوباشبيلينهريمياهعلىتعتمدالتىالزراعة

الزراعةمنالنمطهذايسمىماوغالباهكتار(،000707

وقصبوالبابايالموزحاصلاتهاوأهم.التجاريةبالزراعة

السوداء.الوحوهذاتبخرافهالصوماليشتهر
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الموزويأتي.السودانيوالفولفروتوالجريبوالقطنالسكر

سنةمنهصدرحيثالزراعيةالصومالصادراتمقدمةفي

طن.ألف08ام879هـ،ا804

السواحلفيوخصوصاالأسماكصيدحرفةوتمارس

%ابنحوالأسماكبصيدالعامليننسبةوتقدر.الشمالية

السواحلعلىالأسماكوأهم،العاملةالأيديمن

%4الأسماكوتمثل.والروبيان،والسردينالتونا،الصومالية

لهتتعرضالذيالجفافوبسبب.الصادراتقيمةمن

.الأسماكصيدحرفةإلىالرعاةبعضيتحولالبلاد

والفهود،والأسودالفيلةتشملبريةحيواناتوهناك

والتما!ميح،النهر،وفرس،الوحشيوالحمار،والزراف

الكوبرا.أشهرهامنالثعابينمنعديدةوأنواعا

بعضهناكوالصيدوالرعيالزراعةحرفةجانبوإلى

ومريريجوهرفيالسكرصناعةمثلالخفيفةالصناعات

تعليبوصناعةطنألفه.نحوإلىإنتاجهايصلالتي

بربرةفيالإسمنتوصناعةوكسمايو،مقديشوفياللحوم

النفط،وتكريرام(859هـ،أ604عامالمصنع)أنشئ

وصناعةبلعد،فيونسجهوغزلهالقطنحلجوصناعة

الجلودودبغ،قوريلاسفيالأسماكوتعليبالزيوت

والحصر.الجلديةوالصناعات

اليورانيوموجودالدراساتأثبتتفقدللتعدينوبالنسبة

إلاتجاريايستغلولاالحديد،وخاموالمرووالقصدير

القصدير.

تنتجالتيالعالمفيالقليلةالدولإحدىالصومالوتعد

الشرقي.الشمالفيواللبانوالمرالبخور

فيقيمتهقدرتوقد،الصوماليالشلنهي.العملة

صومالياشلنا027بنحوام199ديسمبراهـ،241سنة

هـ،أ604سنةالدولارسعروكان.الأمريكيللدولار

اهـ،704سنةأصبحثمتقريبا،شلن5.93ام859

0262بلغام699أكتوبر11وفيشلنا.72ام869

شلنا.

سنةالنابخهذابلغ.الإجماليالوطنيالنابخ

الفردنصيبوبلغدولار،مليار71.ام989اهـ،041

دولارمليار31.بلغبينمادولارا.221القومىالناتجمن

.ام199عام

ام!9اعامالصادراتقيمةوبلغت

الموز،:الصادراتوأهم،أمريكيدولار000،000.86

الوارداتقيمةوبلغت.واللبانوالبخور،،والماشيةوالجلود،

وأهم.أمريكيدولار036).000.00ام199عامفي

والسجايروالمشروباتالغذائيةالمواد:الواردات

قيمةمنتقريبا31%)ومشتقاتهوالنفطوالمنسوجات

النقل.ووسائلوالالاتوالأجهزةالبناءومواد(،الواردات

إيطاليا،هيالصومالمن!طاتستوردالتىالدولوأهم

العربيةوالمملكةليألمانيا،،الأمريكيةالمتحدةوالولايات

سلعهاالصومالإليهاتصد.رالتيالدولوأهم.السعودية

%44من)أكثرتستوردالتيالسعوديةالعربيةالمملكةهي

.%2د(وإيطاليا(الصومالصادراتمن

تاريذنيةنبذة

فىمجوفةسهامعلى-كلثرحيثقديمتاريخللصومال

غوروادبيمنطقةفيعة!روكذلك،عقبةبورمنطقة

الحجريالعصرإلىتر.بمللصيدأسلحةعلىوبورايب

لاستيرادبعثةأولأنالمؤرخيزابعضويذكر.الحديث

منذسحورعالملكعهدفيكانتبونتبلادمنالبخور

ذلكبعدبونتبلادإلىالرحلاتتوالتثم،سنة0048

..مق0941سنة،حتشبسوترحلةأشهرهاوكانت

إلىإسلاميةهجرةأولاتجهتالإسلامظهورعند

فيحدثتالتيتلكأشمثرهاومن.الشرقيإفريقياساحل

المحيطساحلعلىالمهاجرونواستقر،الهجريالثانيالقرن

التيالبعثاتأشهرومن.المستوطنادقبعضوأسسوا،الهندي

منوفدتالتيتلكومالالص!فىالإسلامإلىتدعوجاءت

وتتألف،الميلاديعشرالخامسالقرنأوائلفيحضرموت

خليجساحلعلىبربرةونطانزلواداعيةاربعينمنأكثرمن

.الإسلامإلىليدعوااله*دفىانتشرواهناكومن.عدن

سمحدينأنهالمناطقهذهفيالإسلامانتشارعلىوساعد

علىقامتمبادئهلأنوالكرامةالعزةروحأ!اعهفي!ىلق

موطنهعنالنظربصرفا،والمسلمالمسلمبينالمساواةأساس

الإسلامكتابهفىالشأنبهأ-ابليدنويقول.نسبهأولونهأو

العاداتمعالإسلاميةالد،يانةتلاقتلقدإفريقياغربفي

عليهيطلقماوإياها،كونتالدينيةالتعاليمحدودفيالمحلية

الصحي.الامتزاجأوالاندماج

أولىالبرتغالتعد.سومالالكلفيالأوروبيةالاطماع

سنةالصومالساحلإقإوصلتالتيالأوروبيةالدول

حينمابهمالأحبالقاسفجادعلىبناءام551هـ،129

عليهم.المسلمينانتصارطبسببالبرتغاليينمنالمددطلبوا

واستولواوزيلع،بربرةمدوينثيتدميرمنالبرتغاليونوتمكن

الموافأ.بعضعلى

فيدورلهايكونأنفىترونعدةبعدمصروحاولت

السيطرةومنعالأحمر،البررفىالملاحةعلىالإشراف

فاستطاعت،الرقيقتجارةعلىوالقضاءعليها،الأوروبية

.ام865هـ،ا282سنةوسواكنمصوععلىالحصول

هـ،ا292سنةوهررليد!برةإلىالمصريالجيع!ووصل

عليهااطلقالتيوكسمهايوبراوةوإلىام،875

الجهاتهذهإلىالمصريينوصولأنإلا،إسماعلبور
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وتمالبريطانيةالحكومةفتدخلت،البريطانيينأزعج

إفريقياساحلإلىتتطلعبريطانيابدأتالمصرء،.انسحاب

.أم983اهـ،255سنةعدناحتلتأنمنذالشرقي

البريطانيوناستولىوبربرةزيلعمنالمصريونخرجوعندما

.ام883اهـ،103سنةعليهما

واشترت،الصومالإلىاتجهتفقدلإيطاليابالنسبةأما

منسلسلةفيوبدأت.ام986أهـ،286سنةعصبميناء

الساحلمشيوخ،المالمنمبالغنطر،الحمايةمعاهدات

هـ،ا703سنةكسمايوتأجيروتم.وسلاطينهالصومالي

إيطالياوأعلنت.ام298هـ،أ031سنةومقديشوأم،988

.ام!68هـ،ا431عامالجنوبيالصومالعلىحماتحها

،للصومالبالنسبةالمتفرجموقففرنساتقفولم

هـ،أ927سنة(جيبوتي)فيأوبوكميناءشراءإلىفأسرعت

فرنسارأتالسويسقناةمشروعنفذوعندما.ام862

،البحريالطريقهذافيلهاللوقودميناءوجودضرورة

عقدمنام884سبتمبر21أهـ،203سنةفيوتمكنت

لفرنسا.بلادهالأخيرهذابهأعطى،تاجورةسلطانمعاتفاق

كانتوبريطانيافرنسابيناستعماريتنافسهناككانولئن

قدام888اهـ،603سنةفىأنهماإلاإفريقيا،ضحيته

لبريطانيا.وزيلعلفرنساجيبوقيتكونأنعلىتلاقتا

بريطانيينمنالاحتلالقواتالصوماليونوقاوم

حسنعبداللهمحمدالزعيموقاد.وأثيوبي!توإيطاليين

هـ،ا317عاممنابتداءالوطنيةالمقاومةالصومالي

.الكفرةالمستعمرينضدالجهادأعلنحينام998

بعدأم،029اهـ،338سنةتوفيحتىيقاتلواستمر

.الانتصاراتبعضوحقق،سنةعشرينمنأكثرجاهدأن

عبدالله.محمد،الموماليانظر:

إيطاليااستطاعت،الثانيةالعالميةالحربقامتوحينما

إلا،ام049هـ،أ935عامالبريطانيالصومالتحتلأن

عاملمايطالياكبيرةهزيمةتلحقأناستطاعتبريطانياأن

الصومالاحتلالمنوتمكنت.ام419أهـ،036

أثيوبيااستطاعت،أم489هـ،ا368عاموفي.الإيطالي

الأوجادين.علىسيطرتهاتعيدأن

العامةالجمعيةوافقتام059اهـ،037عاموفى

نأوقبل.الصومالعلىالوصايةإنشاءعلىالمتحدةللأم

المشكلاتبذوروضعتالصومالمنبريطانياتخرج

وبين،الغربفيوأثيوبياالصومالبينبالحدودالمتعلقة

سلمتالتيهيفبريطانيا،الجنوبفيوكينياالصومال

لكينيا.إنفديإقليمسلمتالتيوهي،للحبشةوجادين19

بعدأوجادينإقليماممتعادةالصوماليونحاول

فقامت،الصوماليةالجمهوريةوتكوينالصومالاستقلال

ما779اهـ،8!3عاميفىالصوماليةالقوات

أوجادين،إقليممعظمعلىبالسيطرةأم789اهـ،993و

نتيجةالانسحابعلىاجبرتالصوماليةالقواتأنإلا

وفيلأثيوبيا.الكبرىالقوىبعضومساندة،دوليةلظروف

أثيوبيابينسلاماتفاقيةتوقيعتمام889هـ،ا904عام

عملهاالثوارعناصربداتالسنةنف!ي!وفي،والصومال

المعارضةفصائلواتحدتالصوماليةبالحكومةللإطاحة

سنةالصوماليةبالحكومةالإطاحةفيونجحتالصومالية

فصائلمنالسلامرفقاءانقسامأدى.ام199اهـ،241

كثيرضحيتهاراحمأساويةأهليةحرباندلاعإلىالمعارضة

البلاد.فيوالدمارالخرابوأشاعتالصوماليينمن

تابعةباكستانيةقوةعيديدفرحمحمدقواتهاجمت

الأطرافبينالسلاملحفظتدخلتالتيالمتحدةالأملقوات

المتحدةالأمقواتشنتأنبعدتعقيداالموقفازداد.المتنازعة

الأمقواتاضطرتمقديشو.فيعيديدمعقلعلىهجوفا

الفصائلبعضتنصلت.ام599عامالانسحابإلىالمتحدة

.ام799عامنهايةأبرمالذيالقاهرةاتفاقس

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

فارحمحمدعيديد،العربيةالدولحامعةأثيوليا

فرسماجيبوتيالعرليةالسياسيةالأحرا!

متهديشوالبلادفيالبريالحيوالىإفريقيا

الإسلاميةالميظماتالعربيةالمتحدةالأم

العربيةالمنظماتتاريخ،الصومالإيطاليا

فىالبريالنباتعبداللهمحمد،الصوماليسيادمحمدبري،

الحربيةالبلادمحمدمهديعليبريطانيا

العربيةالدولعملاتالعربيةالدول!يالتعليم

الموضوععناصر

الحكمنظام-ا

السكان-2

السطح-3

الاقتصاد-4

العملة-أ

الإجماليالوطنيالاغب

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

لها؟العربلزلومتى؟الصومالتقعأين

إلىأدتأهليةحروبإلىالأخيرةالآونةفىالصومالتعر!ت-2

دلك.اشرحسكالها.حالةوتدهوراقتصادهاانهيار

.ام069عامألاستقلالمندالصومالفىالحكمنظامعنتحدت3

هما؟فماللرينظامينع!الصومالفيالزراعةتحتمد4

.الصومالفيالمناخيةالأقاليمأهمادكر-5

اذكر.دولعدةمنالاستعماريةللأطماعالصومالتعرضت-6

يايجاز.ذلك

.الصومالانظر:.الإيطاليالصومال
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الديمقراطيةالصومالجمهوريةتاريخ

تمثيإسلاميةدولةالصومال.ردحظ،لالصوط

ولها.الهنديالمحيطعلىالمطلإفريقيالقارةالشرقيالقرن

لمعسافةويمتدالمحيطهذاعلىيشرفطويلساحل

خلئعلىيطلالشماليساحلهاأنكماكم،2و016

كم.او...قدرهبطولعدن

الغربيالشمالجهةومنإثيوبياغرباالصوماليحد

كينيا،الغربيالجنوبمنيجاورهاكما،جيبوتيجمهورية

عددويقدر2،كم.000637الصومالمساحةوتبلغ

وكثافة.مسلمونكلهمنسمةملايين7بنحوسكانها

بعضفىتبلغفقد،أخرىإلىمنطقةمنتتفاوتالسكان

إقليمفيالحالهوكما2/كمأشخاص4المناطق

المدنفيأكبرنسبةالسكانكثافةتبلغحينفىميجورتين،

مقديشووعاصمتهاوغيرها.وبربرةمقديشومثلالكبيرة

الصومالي.الشلنالرسميةوعملتها

الحاميةالعناصرمجموعةإلىالصومالشعبينتمى

العناصرهذهأنالمعتقدومن.الشرقيةالحاميةالثقافةذات

بعناصرواختلطتالعربيةالجزيرةشبهمنأصلاقدمت

عنونتجالبانتو،بزنوجوكذلكعنصرحاميوهمالجلا

من75%حوالى.الحاليالصومالشعبالاختلاطهذا

بالزراعةيعملونوالباقونبالرعييعملونبدوالصوماليين

.الحيوانوتربية

هماكبيرتينمجموعتينإلىالصوماليونينقسم

البانتوزنوجبعضأيضاويوجد،والصابيالصمالي

جاليةتوجد.وشبيليجوبانهريطولعلىويتركزون

العناصرإلىويضاف،اليمنإلىمعظمهاأصليرجععربية

أساسايشتغلونوهؤلاء،والباكستانيينالهنودبعضالسابقة

زوالبعدتقلصتإيطاليةجاليةوهناك،التجاريةبالأعمال

والأعمالبالتدريسأفرادهاويشتغلالإيطاليالاستعمار

العامة.والوظائفالحرة

إفريقياشرقيفيالعربنشاط

فقد،الإفريقيةالقارةكشففيكبيردورللعربكان

الشرقيةالإفريقيةالقارةلسواحلووصلواوالبحرالبرجابوا

هذاإلىالعربجاءفقد،الأوروبيونإليهايصلأنقبل

الساحليةالأقاليممنخاصة،العربيةالجزيرةمنالساحل

هذهفيواستقروا،الشرقيالإفريقيالساحللهذاالمواجهة

وكونوا،زاهرةتجارةلهموأصبحتالإفريقيةالمناطق

وبتحضرهابعظمتهاشهدإفريقياضرقفيعربيةإمارات

نأشكولا.والأجانبالعربالرحالةمنزارهامنكل

العربدفعااللذانهماا!اخعاملوكذلكالجوارعامل

اللإقامةوبالتاليإفريقياشردكطمعتجاريةعلاقاتلإقامة

فيها.والاستقرار

بوجهالعربيةالجزيرةءصبكانفقد،العموموعلى

همخاص،بوجهوعمان،وحضرموتاليمنوعرب،عام

الأممنغيرهمقبليقياإفشرفمنطقةعرفمنأول

العربأنالمؤرخون!هـيذكر.والرومانكالإغريقالأخرى

المندببابمضيق!عبرواأنالعصورأقدممنذاستطاعوا

منالمضيقهذامنالجنوبإلىالواقعةالبلاديكتشفواوأن

جنوبا.مدغشقروجزيرةموزمبيقإلىشمالأالدناقلةبلاد

شبهعرببينالاتصالمضموزاأنالملاحظومن

التجاريالتبادلكانإفرليق!يا،شرقىوبينالعربيةالجزيرة

العالمية،الأسواقشتىفم،المنطقةمنتجاتوتصريف

أهمها،عواملعدةالمهمةبهذهالقيامعلىالعربوساعد

يلي:ما

تدفعالتيالشرقيةا!ماليةالموسميةالرياح-ا

والخليجالعربيةالجزيرةلثبمهشواطىءمنالعربيةالمراكب

شهرمنالفترةفيوذلك،،الشرقيإفرلمجياساحلإلىالعربي

الجنوبيةالموسميةالرياحثممارلو!شهرأواخرحتىديسمبر

الشرقيإفريقياساحلينالمراكبتلكتدفعالتيالغربية

،الهنديالمحيطمياهمنهـيلألفيعبرقواعدهاإلىلتعود

سبتمبر.شسهرأواخرحتىأبريلمنالفترةفيوذلك

الشريانعلىالمهمالحبمطرافىالعرببلادموقع2-

الشرقومنطقةالأقصىالشرقبينالعظيمالتجاري

والهندالصينمنيبدأالتجهاريالشريانهذاوكان.الأدنى

جنوبيبمحاذاةيسيرثم)إندونيسيا(،الشرقيةالهندوجزر

إلىيعبرهثمالاحمر،الب!خرمدخلحتىالعرببلاد

الشامبلادإلىشمالأيقجهالعقبةومن،العقبةأوالسويس

الإسكندريةإلىيتجهيسالسومنالمتوسطالبحرإلىثم

أوروبا.موانئإلىومنها

وإحاطتهمالبحارركوبفشطالكبيرةالعربخبرة3-

سواحلبينالشاسعةالم!ائيةالرقعةتلكفيالملاحةبأسرار

الاتجاهاتوتحديدالفلكلمبعامعرفتهمإلىبالإضافةالهند،

نجاحفيالعربدوركديؤوهذا،والكواكببالشمس

علىيعتمدونكانواالهذينالأجانبوالمكتشفينالرحمالة

الححار.اوعلومالعربوالأدلاءالبحارة

فيبالوساطةالقيامعلىأيقتصرألمالعربأنعلى

بل،فحسبوإليهاإفريقيا!شرقيسواحلمنالمنتجاتنقل
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نتصبأالسواحلتلكعلىقواعداختيارعلىدأبوا

التيسلعهمولتخزينمراكبهملتموينمحطاتتكون

مراكزجعلعلىوتساعد،القارةداخلمنتأتىكانت

لممراكزوهي،المحليونالسكانحولهايتجمعللعمران

.الإسلامقبلماعصرفىأخبارهامنالتاربشيئايحفظ

بلادعلىأطلقواالقدماءالمصرلننأنذكرهيجدرومما

وجابواالعطورأرضاسمالعصورأقدممنذالصومال

وفى،العطريةوالنباتاتالبخورلجمعالشماليةسواحلها

بلادبينتجاريةصلاتهناككانتالإسلامقبلماعصر

الإسلامظهوروبعد،للصومالالشرقيوالساحلاليمن

خلالالعربيةالجزيرةشبهمنقريشعربمنكثيرهاجر

ونشرالتجارةبقصدالصومالإلىالميلاديالسابعالقرن

عمابنطالبأبىبنعقيلأشهرهمومنالإسلاميةالدعوة

.والسلامالصلاةعليهارسول

اللغةهيالعربيةاللغةفإنالأمر،كانماوأيا

الىبالإضافة،الصومالبلادفيالعامةالحياةفيالمستخدمة

المذهبعلىسنيونمسلمونجميعهمالصوماليينأن

العربى.نسبهمبتوكيدويعتزون،الشافعي

الصومالفيالإسلام

،الميلاديالسالغالقرنأوائلفيينتشرالإسلامبدأ

إفريقيا،شرقىفيالإسلامينشرونوالوعاظالدعاةوانطلق

العدالةودينالفطرةدينلأنهبمالإسلامعلىالناسفأقبل

معتنسجمالصافيةالنقيةالإسلاميةفالدعوة،والمساواة

علىالإسلاميةالدعوةاعتمدتفقد.البشريةالفطرة

وجد.أينماالظلمومحاربةالبشربنيبينالمساواة

التىالمخاطقأولمنكانإفريقياشرقيأنشكولا

وبعد4الحبشةإلىالأولىهجرتهمفىالمسلمونإليهاوصل

وقياموتوحيدهاالعربيةالجزيرةفيالإسلامأركانتثبيت

حيثإفريقياشرقىإلىالمسلمونانطلق،الإسلاميةالدولة

فيإسلاميةإماراتوأنشأواالمناطقتلكفىالإسلامنشروا

نشرفيبارزدورلهاكانالإفريقيةللقارةالشرقيالساحل

.القارةتلكفيالإسلام

فىتجمعمزيجاالعربيةالإماراتهذهوأصبحت

إسلامية،عربيةتقاليدوبينأصليةإفريقيةتقاليدبنأنظمتها

)اللغةعربيةإفريقيةلغةأصبحتالسائدةاللغةوحتى

إلىالمهاجرينالعربأنفيهشكلامماولكنالسواحيلية(،

عنونجم،الزاهرةحضارتهممعهمحملواقدالجهاتهذه

إفريقيافىالإلصسلاميةالعربيةالإماراتوحضارةرقىذلك

وغيرها.وسقالةوحمبسة،وكلوة،ومالنديمقديشو،مثل

الإماراتهذهرقيإلىبطوطةابنالرحالةأشاروقد

عامالإماراتلهذهزيارتهخلالوتقدمها

بذلكالأوروبيونالرحالةشهدكما.ام333هـ،734

الأوروبيينالرحالة"لمإنيقولالذىكوبلاندذكركما

عنيقللاالمجتمعاتهذهفيمتحضرامجتمعاشماهدوا

."حضارتهفىالوقتذلكفىالأوروبيالمجتمع

وبلغت،زيلعإمبراطوريةالسابعالقرنخلالتاسست

المسافةفشملتعشر،الثالثالقرنفيلهااتساعأقصى

باسموعرفتهررمدينةإلى!دنخلئمنالممتدة

الميلاديعشرالسادسالقرنوفى.عدلإمبراطورية

حكامهاأشهروكانهرر،إلىالإمبراطوريةعاصمةانتقلت

6051هـ،19059-2إبراهيمبنأحمدالإمام

إمبراطورواضطرإثيوبيا،اجتياحفينجحالذيام435

واستعان،قواتههزيمةبعدالجبالإلىيلجأأنإثيوبيا

إمبراطوريةإمامقواتهزيمةاستطاعواالذينبالبرتغاليين

الإمبراطورية.نهايةإلىأدىمماعدل

منوغيرهازيلعصارت،عدلإمبراطوريةزوالبعد

لليمن،تابعة،صوماليونزعماءيحكمهاكانالتىالأقاليم

نأمنوبالرغم،العثمانيةالدولةمنجزءاأصبحتوبالتالى

نأإلا،العثمانيينحكمتحتكانتالساحليةالمناطق

زعماءحكمتحتمستقلةكانتالداخليةالأجزاء

البلادهذهتعرضتالحديثالعصرمطلعوفي.صوماليين

الوصولفيداجامافاسكونجاحبعدالبرتغاليللاستعمار

الهند.إلى

إفريقياساحلإلىالعربمجيءإنالقولالممكنومن

فيجديدلعهدبدءبمثابةكاندائمةإقامةبهوإقامتهم

واسعةتغيراتبظهوراتسمعهدوهوإفريقيا،شرقيتاريخ

والاجتماعية.والاقتصاديةالسياسيةالأوضاععلاقاتفى

معهاالعربيةالهجراتحملت.السياسيةالآثار

بذورأيضامعهاحملتكماونظافا.ديناالإسلام

الإسلاميالعالمشهدهاالتيوالدينيةالمذهبيةالاختلافات

نأالهجراتهذهواستطاعت.والخوارجوالشيعةالسنةبين

ومالندي،مقديشو،:مثلوسلطاتوإماراتمدناتؤسس

وماته.،وكلوة،ولامور،وممبسا

الهجراتمجىءقبلأنهيلاحظ.الاقتصاديةالآثار

المستقرةالبشريةالجماعاتتكنلمالفارلمميةثمالعربية

والأبقارالأغنامرعيإلاتعرفالشرقيإفريقيابساحل

منبسيطةأنواعوزراعةكالفيلةالحيواناتبعضوصيد

المدنتاسيسبعدولكن.والزنجبيلاللوبيامثلالغلات

الوافدونالعرباشتغل،الإسلاميةوالسلطاتوالإمارات

الإفريقيين،لجيرانهمالزراعةحرفةوعلموا،بالزراعة

والتوابلالهنديوالسمسمالسكرقصبزراعةوأدخلوا

الشرقيإفريقياساحليعرفهالمالتيالمزروعاتمنوغيرها

بمثابةالعربيةالمدنغدت،ذلكعلىوعلاوة.قبلمن



227يخلار،لمالصوا

،القارةمنالداخليةالجهاتمنتجاتإليهاتفدمحطات

واللبانوالصمغوالعنبروالذهب(الفيلسن)أوالعاجمثل

الأسواقالساإلىهذهيصدرونالعربوراحوالبخور،

وعلى.الشرقيةالمنتجاتمقابلهافيويستوردونالخارجية

عزلتها،منإفريقياشرقيإخراجفيالعربنجحالنحو،هذا

الأقصىالشردتىفيالعالمىالإنتاجمصادربأهموربطوها

المتوسط.الأبيضالبحربلادوفي

يعرفلمالإسلامأنيلاحظ.الاجتماعيةالآثار

وكانوالأسود.الأبيضبينيفرقالذياللونىالحاجز

انتشارفيأثرهالشأنهذافيالإسلاميةالحضارةلسمو

لتغييرالموضوعيةالظروفوتهيئةإفريقياشرقيفيالإسلام

وبالتاليإفريقيا،شرقيمجتمعاتفيالزواجعلاقات

السواحيلي.الشعبتكوين

نتيجةالسواحيليالشعبنشأفقدالعموموعلى

العربيةالجالياتبينطويلمدىعلىتمتالتىللزيجات

جهةمنالإفريقيةالبانتوقبائلوبين،جهةمنوالفارسية

السواحيليونيعتنقأنالطيعيمنكانلذا.أخرى

يتصلماكلفيالعربيقلدونصارواأنهمبل،الإسلام

أصلاينحدرونالسواحيليينأنومعالاجتماعيةبحياتهم

قدالجسمانيةوصفاتهمملامحهمأنإلاالبانتو،قبائلمن

الاسيويةبالدماءلامتزاجهمنتيجةكبيرحدإلىتعدلت

نشأت،السواحيليالشعبتكوينومع.والفارسيةالعربية

البانتو.ولغةالعربيةاللغةمنخليطوهي.السواحيليةاللغة

إفريقياساحلفيالعربيةوالإماراتالمدنازدهارورغم

ولم.منظمةحربيةقوةإلىتفتقركانتأنهاإلا،الشرقى

والإماراتالمدنهذهأهليتقلدهاالتيالأسلحةتكن

المدنتلكافتقارتعليلويمكنوالخناجر.السيوفتتعدى

علىأصلاتقملمبأنها،منظمةحربيةلقوةوايلإمارات

هموالمهاجرينالعربالتجارأنإذ،التجارةعلىبلالفتح

فيهاالزراعيةالأراضيامتلكواالذينوهمأسسوها،الذين

فيالقارةداخلمنتأتيالتيالسلعتصريفوتولوا

العربية،السلطناتهذهقوةلعدمونتيجة.العالميةالأسواق

القرنأوائلفيالبرتغاليالاستعماريللغزوتعرضتفقد

.الميلاديعشرالسادس

والصوهالإفريقياشرقيفيالبرلغاليون

داجامافاسكواكتشفام894هـ،409عامفي

الغرلسالساحلإلىوصلثم،الصالحالرجاءرأسطريق

سواحلإلىالبرتغالىالنفوذوصولإلىذلكوأدىللهند.

أخذعشرالسادسالقرنأوائلومنذ.إفريقيافمرقي

الساحل،هذاإلىالبحريةالحملاتيرسلونالبرتغاليون

هذهوانتهت.فيهنفوذهموتوطيدعليهالاستيلاءبغية

ودالميدداجاماد!فاسكوكابرالقادهاالتيالحملات

بساحلالعربيةالمدنب!ضعلىبالاستيلاءوالبوكيرك

إلاام905هـ،159ءطامحلأنوما،الشرقيإفريقيا

إفريقيابساحلاعئجاريةوالمراكزالمدنجميعوكانت

براوةإلىجنوباسقالة!نللبرتغاليينخضعتقدالشرقي

وكذلكومافياوبمبازنجب!ارجزرإلىبالإضافةشمالأ،

مبيق.موز

الجزءعلىالشرقيإفريقيا!ساحلفيالبرتغاليونوارتكز

يمتدوالذي،الساحلمنالشماليالجزءأما.منهالجنولي

اكتفىفقدشمالأ،غردافويرأسإلىدلجادورأسمن

.مالنديشيوخمحالفةعلىبالاعتمادالبرتغاليون

يستطعلم.البرتغاليللنفوذالسكانمقاومة

بسببإفريقياشرقفيبسهولهةأقدامهمتوطيدالبرتغاليون

بحركةممبساسلطنةبدأ،ثفقدلهم،السكانمقاومة

عامففي.البرتغالىالاممتعهسلارضدالعربيةالمقاومة

السكانتحريضممبساسلطانحاولام528هـ،359

السكانولكن،ابىرتغاليينطردعلىوبمبازنجبارفى

النشاطبهذاالبرتغاليةالسلطالفوعلمت،العاقبةخشوا

ممبسا،علىالحصاربضرربفأسرعتلها،المعادي

فكمقابلاششرطتمعا!لىةسلطانهاعلىوعرضت

الاتصالبعدميتعهدأنأد!للبرتغالفديةيدفعأنالحصار

الأتراكنجحفقد،ذلمكومع.العثمانيينبالأتراك

التجارعلىالبرتغاليالض!طتخفيففىالعثمانيون

كلوحطمواا)حمهماحليةالعربيةوالإماراتالعرب

البرتغاليينمننصرانيةجبمثهةتكوينإلىالراميةالمحاولات

الإسلامية.العربيةالقوىضدوالأحبالق

هـ،599عامفي.للبرتغاليينالعثمانيينمواجهة

إفريقيا،شرقيمنالمواطنينطلبالحكومةلبتام586

أمراءأحديدعلىمباشرةغيمبطريقةالمساعدةلهمفقدمت

إلىميرالعليجاءفقد.ميرا!!عليويدعىالعثمانيينالبحر

العثمانيالسلطانقبلا!موفدأنهأهلهاوأبلغمقديشو،

يشجعوحتى،الإفريقيالسا-خلعلىوحكمهنفوذهليوطد

بأنأوهمهمفقدابوتغاليين،اضدالجهادعلىالساحلسكان

مماإفريقيا،شرقيمياهإلىطريقا،فيضخماعثمانئاأسطولآ

بسيادةبالاعترافمقا.يشوأهلإسراعفيأثرهلهكان

السكانبمساعدةميرالعاصماواستطاع.9العثمانىالسلطان

إلىبحارتهايرسلوأنالبرتغالبطالسفنبعضيأسرأن

أيديفىأمميراوقعأنيابيثلمولكنه)إسطبول(،الأستانة

توفىحيث(البرتغال)عا!مةلشبونةإلىفأرسل،البرتغاليين

والإمارتالمدنعلىنفولىهمالبرتغاليونواستعاد.هناك

مقديشو.باسشلناءالشرقيإفريقيابساحلالعربية
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الصومالفيالعثمانيالحكم

فيالموقفزمامعلىيسيطرواأنالبرتغاليوناستطاع

السابالقرنمنتصفحواليحتىالشرقىإفريقياساحل

القرنمنالثانيالنصففيتعرضواأنهمإلا،الميلاديعشر

دولةبمساعدةالمسلمينسكانهجانبمنشديدةلمقاومة

فىأم(74اأ-462اهـ،1ا-54)340اليعاربة

أهـ،011عامسلطانبنسيفالإمامأرسلفقد.عمان

الشرقى،إفريقياساحلإلىبحرياأسطولأأم896

عمانأخذتثمممبسا،منالبرتغاليينيطردأنواستطاع

منالأولالثلثوفي.الساحلعلىنفوذهالنشرتعمل

نفوذهانشرتقدعمانكانت،الميلاديعشرالثامنالقرن

جنوبا،روفومانهرإلىشمالأمقديشومنالساحلعلى

سوىالساحلهذافيممتلكاتهممنللبرتغاليينيتبقولم

موزمبيق.مستعمرة

إلاعمانبعربيرحبوالمإفريقياشرقيعربولكن

وظلمه،البرتغاليالاحتلالقسوةمنلهمكمخلصين

ويفرضونالبرتغاليينمحليحلونجدداأسياداوليس

بينتنموالاستقلاليةالروحأخذتولذلك.عليهمسيادتهم

بعدسيماولا.وجزرهالشرقيإفريقياساحلموانئسكان

بوسعيدآلدولةوحلولعمانفياليعاربةدولةسقوط

المزروعيوناستأثرحيثام،741اهـ،اء4عاممحلها

وتوابعها.ممبسابحكم

بينبالأحرىأو،وعمانممبسابينطويلصرأعوبعد

بنسعيدالسيداستطاعبوسعيد،آلوبينالمزروعيين

ممبسافيقواتهإنزالام837أهـ،253عامسلطان

انتشارإلىلعمانممبساخضوعوأدىعليها.والاستيلاء

وارشمئمنالشرقيإفريقياساحلكلفىالعمانىالنفوذ

جميعإلىبالإضافةجنوبا،ممبسادلجادورأسإلىشمالآ

الساحل.لهذاالمجاورةالجزر

عامممبسايخضعأنقبلسلطانبنسعيدالسيدوكان

عمانفىمسقطمنعاصمتهنقلقدام837أهـ،253

هـ،أ482عاممنذالشرقيإفريقيابساحلزنجبارإلى

إلاالجديدةعاصمتهفىنهائيايستقرلمأنهإلاأم،832

منممبسابمحاربةلانشغالهام،084أهـ،256عامفى

بينعمانإلىللعودةأخرىجهةمنواضطراره،جهة

فيها.الداخليةوالاضطراباتالقلاقللإخمادوالاخرالحين

بقسميهاالعمانيةالسلطخةأنملاحظتهتجدرومما

عهدفيواحدةدولةتكونكانتوالإفريقىالاسيوي

عاموفاتهحتىكذلكوظلت،سلطانبنسعيدالسيد

عينقدوفاتهقبلسعيدالسيدوكان.ام856أهـ،273

وين.السلطةمنالإفريقيالقسمعلىحاكماماجداابنه

توفيفلمامنها.الاسيويالقسمعلىحاكماتوينيابنه

ولكن،الحكمعلىالشقيقينبيننزاعحدثسعيدالسيد

حكمهافأصدرت،النزاعفيتدخلتأنتلبثلمبريطانيا

علىسلطاناماجديعينبحيثدولتينإلىالسلطةبتقسيم

علىسلطائاتوينىيعينوأن،الإفريقيةوتوابعهازنجبار

ماجديد!أنبشرطالعربيالخليجعلىوملحقاتهاعمان

تكونوبذلك.ريال04).00مقدارهاسنويةإعانةلتويني

منانطلاقاالعمانيةالسلطةتقسيمفىنجحتقدبريطانيا

حتىزنجبارسلطخةيحكمماجدوظلتسد.فرقسياستها

بنبرغشأخوهوخلفهام087هـ،ا287عامتوفى

سعيد.

الصومالفيالمصريالحكم

إسماعيلالخديويعهدفىالمصريةالإدارةنفوذامتد

منأجزاءوبعضالغربيالأحمرالبحرساحلطولعلى

التالى:النحوعلىالصومالبلاد

منمصرحصلتام865أهـ،282عامفيا-

وسواكن.مصوعولايتيإدارةحقعلىالعثمانيةالدولة

محافظةمصرأنشاتأم087اهـ،287عامفي2-

رأسإلىشمالأالسويسمنوتمتدالأحمرالبحرسواحل

تنازلام875هـ،ا292عام3-فيجنوئا.غردافوي

مشويةجزيةمقابلزيلعميناءعنلمصرالعاليالباب

جاءتنفسهاالسنةوفى،تركيجنيه000521مقدارها

برغشعهدفيالجنوبىالصوماللمماحلإلىمصريةحملة

ممبساخليجبينللمواصلاتطريقفتحبهدفسعيدابن

فيالإستوائيةالمديريةوبين)جوبا(الجبنهرمصبأو

معارضةبسببفشلتالحملةولكن.السودانجخوبي

شرقيفيالاستعماريةمصالحهاعلىحرصالذلكبريطانيا

عامحتىلمصرتابعاظلالجنوبيالشاطئأنكماإفريقيا.

بقيادةالمهديةالثورةأرغمتحين،ام884هـ،أ203

الموانئوجميعالسودانإخلاءعلىمصرالمهديالإمام

بعدوذلك،سواكنعدافيماالأحمرالبحرعلىالمطلة

البريطاني.للاحتلالمصرخضوعمنعامين

الصومالفيالاستعماريالتنافس

الكبرىللدولإفريقياشرقيمنطقةأهميةازدادت

هـ،ا286عامالسويسقناةافتتاجبعدالاستعمارية

علىللسيطرةتسابقتالاوروبيةالدولفإنلذا.أم986

فاستولى،خاصةالشرقيوساحلهاعامةإفريقياقارة

واحتلتونسعلىوالفرنسيونالكونغوعلىالبلجيكيون

أملاكأصبحتلمصربريطانياوباحتلالمصر.الإنجليز

هدفاإفريقياشرقيفيالأحمرالبحرساحلعلىالأخيرة

صصالحتشابكتفقد،حالأيوعلىالمستعمر.لأطماع
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كما.واحدةمنطقةفيوإيطالياوفرنساإنجلترامنكل

وساحلالصومالفيجديدةأرضكسبمنهاكلحاول

علىأوبوكمنطقةعلىفرنسافاستولت،الشرقىإفريقيا

نفسهالوقتوفي،ام881هـ،ا992عامتاجوراخليج

نفسفيمنهاالقريبةعصبمنطقةعلىإيطاليااستولت

عنالأجنبيةالمزاحمةتبعدحتىبريطانياذلكوأثار.العام

تسربمنععلىفعملتالهند،إلىمستعمراتهاطريق

أصدرتأنبعدالمناطقتلكإلىوالفرنسيالإيطاليالنفوذ

وشرقيالصوماللمحاخلاءام885هـ،ا303عامقرارا

السيطرةفيبريطانياونجحتالمصريةالإدارةمنإفريقيا

وعقدت،المصريةالقواتمنبدلأالمناطقهذهعلى

علىللسيطرةسومطرةسلطانمعمعاهدةكذلكبريطانيا

الهند.طريقلحمايةالمندبباب

وإيطالياوفرنسابريطانيابينالصومالتقسيمتموهكذا

،المستعمرةالدولةباسمقسمكلوسمىوكينيا.والحبشة

والصومالوبربرةزيلعويشملالبريطانيالصومالفهناك

الفرنسىوالصومالومصوعوبنادرعصبيشملالإيطالى

وأماوأمياد.وتاجوراأوبوكوهى؟جيبوتيمنطقةويشمل

ومنطقةالأوجادينومنطقةهررإقليمضمتفقدالحبشة

سميالصومالأرضمنجزءاكينياوأخذتالهود.

مصطبغةالصومالخريطةوأصبحت.الكينيبالصومال

هذهعلىتسيطرالتيالدولةإلىمنهاكليرمزألوانبعدة

تلك.أوالمنطقة

الحديثالصومالتاريخيرتبط.البريطانيالصومال

إفريقياقارةفيالتوسئالأوروليبتاريخوثيفاارتباطا

بينخاصةبصفةقائماكانالذيالاستعماريوالتنافس

هـ،ا255عامففيوإيطاليا،وفرنساإنجلترامنكل

العاموفى،عدنعلىحمايتهمالبريطانيونفرض،ام983

زيا،وحاكمتاجوراسلطانمعمعاهداتعقدواالتالي

وأخذت.العثمانيينللأتراكالاسميةالسيادةتحتوكانت

سنةوفي،بالتدريجالمنطقةفينفوذهاتدعمبريطانيا

بجانببربرةميناءبريطانيااحتلتام885اهـ،303

للتحكمقاعدتينمنهماواتخذتعدن،خليجعلىزيلع

بابمنلقربهماالجنوبمنالأحمرالبحرمدخلفي

فيمستعمرتهاإلىالموصلالبحريالطريقعلىالمندب

الحدودلتعييناتفاقيةإيطاليامعالبريطانيونعقدوقدالهند،

.الصومالفيمنهماكلنفوذمناطقبين

الاستعماراتبع.البريطانيةالاستعماريةالسياسة

الماءوصولمنعمنها،الإرهابيةالأساليبجميعالبريطاني

انتقادمنالوطنيةالصحفوصنع،الجفافأيامالمواطنينإلى

والدينالعربيةاللغةومحاربةالتعليموإهمالالمستعمر،

الاجتماعاتوتحريمالشعبأفرادواعتقال،الإسلامي

وإهمالالانتخاباتوتزلمحفالمواطنينوإعدام،العامة

وخيراتهاالبلادبثرواتوالاستئثار،الصحيةالنواحي

التفرقةإلىبالإضافةدهم،8باثرواتمنالشعوبوحرمان

مقاومةفيبريطانياواستمرتوالسود،البيضبينالعنصرية

علاوة،التنصيريةابشمعياتطريقعنالإسلاميةالدعوة

.طكراتوالىالخدراتنشرمحاولةعلى

أحدالمباشر،غيرالحكمنظامإلىبريطانيالجأتوقد

فرنسابخلافإفريقيا،في!البريطانيللحكمالمميزةالمظاهر

السلطاتوجدتفقد!المباشمبالحكمتتمسكالتي

المستعمراتوسكانا)رؤساءتعاوناستمرارأنالبريطانية

منجزءايصبحونبهحيثالحاكمةالبريطانيةالإدارةمع

تكلفة،وأقلهاالحكمنظم،وأنسبأسهلهو،الإدارةهذه

للسلطاتالمحكومينولاءفيا،يكفلالذيالوقتفي

الحاكمة.

كان.البريطانيالاأستعمارضدالوطنيةالمقاومة

نفوسفىوقعالصومالوتمزي!!الاستعماريةللسياسة

للأطماعفريسةبلادهمتذ"دبأنعليهمعزالذيالمواطنين

الصومالتخليصإلىترميو!حركةوظهرت،الأجنبية

يقاومحتىالوطنيال!شعوروإيقاظالأخطوط،هذامن

الدولأيديعلىادصوماليينينتظرالذيالسيءالمصير

الشعبتعبئةعلىأيضاالعنا،!همرهذهوعملتالاستعمارية

.ونضال!فاحمنيستحقهبماالموقفلمواجهة

،ام998أهـ،317عامالثو!!اندلعتأنتلبثولم

عامانتهتحتىعاماعضرينمنأكثرمشتعلةوظلت

عبداللهمحمدالمقاومةحركةتزعم.ام219هـ،ا034

لهذههاجرتعربيةقبسلةمنالأصلفيوهوحسن،

لقبوقدواستوطنتها.الميلاا:يالسابعالقرنفيالمنطقة

،السودانبمهديتشبها(الصومال)بمهديالزعيمهذا

وتوحيدالمستعمر،ضدللج!يادالصوماليينبتكتلونادى

أتباعهعلىوأطلقاللبائل،إلىانتسابهموألغى،قواهم

عنالنظربغضفرقإلىوقسص!م،الدراويشاسمجميعا

يميزخاضااسمافرقةكلعلىوأطلقالختلفة،أنسابهم

.إل...وا،لفيرينالرماةمثلالمعاركفىدورها

بربرةمدينةفىثورته-!سنعبداللهمحمدبدأ

عشرينعلىتزيدفترةرتهث!واستغرقتفيهاوانتشرت

هذاحفيظةوثارت،يطانيةالبمالسلطاتأرهقوقدعاما،

الإنجيليةالكنيسةمن!دينالموالمنصرينقدوممنذالمجاهد

علىلإغرائهمبالناسوركثلونأخذواالذينالصومالإلى

وعطاياهباتنطرالينصرانيةواعتناف،الإسلامعنالارتداد

وقامحسن،عبداللهم!تممدفثاروالفقراء.للمعوزين

وقطعضدهمالناسوأثارالمنصريرأ،هؤلاءمراكزبمهاجمة

الرحيل.إلىفاضطروهمةبالسكانالاتصالطرقعليهم
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تحريرإلىودعاالجهاد،حسنعبداللهمحمدوأعلن

إلىالصوماليالشعبودعاالاستعمارربقةمنالصومال

فيوأخذببريطانياالمتعاونينالخونةالجواسيسقتل

علىالعسيطرةمنتمكنوقد،الإنجليزيةالقواتمحاربة

بالقواتيوقعأنواستطاع،الصومالفيالداخليةالأجزاء

وشنت.المجنونبالملالقبوهحتى،متعددةهزائمالإنجليزية

وفشلت.ضدهعسكريةحملاتأربعبريطانيا

-ا)333الأولىالعالميةالحربنشبتوحين

العثمانيةالقواتواتتركتام(-189ا419اهـ،337

الجهادحسنعبداللهمحمدأعلنالحلفاء،ضدالحربفي

انتهتحتىيناضلواستمر،الغربيينالحلفاءدولضد

ثورةعلىالقضاءمنالحلفاءقواتتمكنتثم،الحرب

الجهادطريقللصوماليينرسمأنبعدالصوماليالمهدي

الصومالي،انظر:.والوحدةالحريةوهوهدفهوحدد

اللهعبدمحمد

سياستهافيبريطانيااستمرت،الثورةلهذهونتيجة

،والمعتقلاتالسجونفىبالأحراروالزجوالقمعيةالتعسفية

تقدملمكما.المجالاتكلفيالشعبرقىعلىتعملولم

الفقرضحيةالصومالشعبأصبححتىخدماتأية

المستوىانخفاضإلىذللثوأدى،والجهلوالمرضوالجوع

والاجتماعي.والثقافىالصحي

السياسيةللأحزابسمحتقدبريطانياوكانت

لهوكانالصوماليالشبابوحدةحزبمنهابالظهور،

واتهمتالحزبفحلتعادتولكنهاكينيا.فيفرع

انتشارمنلخشيتهاوذلك،واعتقلتهمبالشيوعيةأعضاءه

رعاةمجردتعتبرهمالذينالصوماليينبينالتحرريةالأفكار

وحقولهم.لمابلهمإلايهتمواألايجب

إلىيتطلعونالإيطاليونأخذ.الإيطاليالصومال

سلطانممتلكاتعليهاتطلالتيالهنديالمحيطسواحل

مقدمتهاوفى،الأخرىالاستعماريةالدولوكانتزنجبار،

حتىالجهاتهذهفينشاطهازادتقدوألمانيا،إنجلترا

إجبارطريقعنإفريقيااغتصاببسنواتالفترةهذهعرفت

تمنحاتفاقاتتوقيععلىالمحليينوالشيوخالسلاطين

الملكيةحقوقإلىتصلحقوقاالدولأوالأجنبيةالشركات

نفوذتحتالتيالأراضىعلىالحمايةوفرض،الكاملة

.الشيوخأوالسلاطينهؤلاء

منذالصومالحوليحومونالإيطاليونكانفقد

هـ،ا303عامففي،الميلاديعشرالتاسعالقرنثمانينيات

وعقدتجوبا،نهرإقليمإلىإيطاليةبعثةقدمتام885

هـ،ا703عاموفيزنجبار.سلطانمعتجاريةمعاهدة

المناطقفيمحمياتتقيمأنمنإيطالياتمكنتام،988

وميجورتين.جوبالسلاطينخاضعةكانتالتىالشمالية

عنزنجبارسلطانتنازلام298هـ،ا031سنةوفى

وتبعاإيطاليا،إلىوبراوةومركامقديشوحكمفيحقه

منالممتدةالصومالأجزاءعلىالإيطاليالنفوذامتدلذلك

ولمشمالأ.6عرضخطحتىالشمالإلىجوبانهر

عامحتىمباشراحكماكلهالصومالحكمإيطالياتستطع

فيإيطاليابريطانياساعدتوقد.ام809هـ،ا326

معاالدولتانتقاسمتثمفرنسا،تدخلخشيةمآربهاتنفيذ

كسمايو.ميناء

تقيمأنإيطاليااستطاعت.الاستعماريةإيطالياسياسة

كما،الصومالأنحاءجميعفيموحذاإدارياحكضا

وسلمتهاالأراضيأخصبعلىالاستيلاءعلىعملت

علىلتشجيعهمالامتيازاتومنحتهم،المهاجرينللإيطاليين

امشولىفقدذلكإلىوبالإضافةوالاستقرار.الهجرة

منالشعبوحرمواوخيراتهاالبلادثرواتعلىالإيطاليون

علاوةوالفقر،والمرضالجهلتفشىحتىوالصحةالتعليم

يخالطونهمفلاالعبيد،وغيرهمالسادةهمكانواأنهمعلى

عبيدايعتبرونهمبل،منهميتزوجونولايؤاكلونهمولا

لهم.وخدما

إفريقياشرقفىالعربثار.للإيطاليينالوطنيةالمقاومة

ومحاولاتهمبلادهمشمؤونفيالأجانبتدخلعلى

معالشيوخيعقدهاالتيللمعاهداتونظروالاستغلالها،

هؤلاءخيانةعلىوتدلباطلةأنهاعلىالأجنبيةالشركات

فرضإلىبريطانياومعهاإيطاليافاضطرت،لبلادهمالحكام

علىمحافظةلإفريقياالشرقيةالسواحلعلىبحريحصار

قدإيطالياوكانت.الجهاتهذهفيالاستعماريةمصالحها

الثوراتنتيجةالصومالفيممتلكاتهامنجزءافقدت

سيطرتهاتستعدولم،الأولىالعالميةالحربإبانالمستمرة

نأبعدام259اهـ،434عامإلاالأراضيكافةعلى

موسوليني.بزعامةإيطاليافيالسلطةعلىالفاشيوناستولى

الجمهوريةوإعلانالصومالاستقلال

الثانيةالعالميةالحربإبانام149هـ،ا036عام

معاداةنتيجةالإيطالىالصومالالبريطانيةالقواتاحتلت

المحور(.)دولألمانياجانبإلىووقوفهالبريطانياإيطاليا

خضئللسيطرةقدالإيطاليالصوماليكونوبذلك

هـ،ا936عامحتىالبريطانيالحكمتحتوظلالبريطانية

.ام949

قدالإيطاليالصومالفيالوطنيةالعناصروكانت

الحربفىإيطالياهزيمةفرصةانتهازضرورةعلىأجمعت

منوغيرهالصومالتأييدإلىبريطانياوحاجة،الثانيةالعالمية

سياسيببرنامجالبريطانيةالإدارةإلىفتقدمت،الدول
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،الصومالأجزاءكلمنالاستعمارتصفيةتضمن

التعصبوإلغاءواحدةودولةواحدعلمظلفيوتوحيدها

تكونوأن،الدولةلمضمونالمناهضةالتقاليدوكلالقبلي

.الإسلامالرسمىودينها،ديمقراطيةجمهوريةالصومال

الجمعيةقررتام949هـ،ا936عامنوفمبروفي

الاستقلالفيالإيطاليالصومالحقالمتحدةللأمالعامة

وضعهقررتكماأم،069ديسمبر2اهـ،038في

منابتداءسنواتعشرلمدةالإيطاليةالوصايةتحت

.ام059ديسمبرهـ،ا037

الإدارةنفذتام،549أكتوبر21هـ،ا374وفي

والفلبين)مصرالدوليةالوصايةهيئةبإشرافالإيطالية

لتولىشعبهوتهيئةالاستقلالبنودمنبندأولوكولومبيا(

ثم،الصوماليالعلملمانشاءاحتفلحينوذلك،أمورهزمام

فيالوظائفكلوكانت،الوظائفصوملةمشروعبدأ

الأجانب.أيديفيالمرافقشتى

العلمإنشاءبعدالكبرىالانتقاليةالحركةوكانت

لأولانتخاباتإجراءهي،الوظائفوصوملةالصومالى

البلاد.فىتشريعيمجلسأوللتكوينالصومالفيمرة

العامةالانتخاباتأجريتام569مارسهـ،ا375وفي

الصوماليالشبابوحدةحزبحصولعنأسفرتوالتي

بقيةالأخرىالأحزابواقتسمتالمقاعد،غالبيةعلى

منجديدةمرحلةلتبدأالانتخاباتوانتهتالمقاعد.

فيوزارةأولتشكيلوهي،الوصايةاتفاقيةتنفيذمراحل

فيفازالذيالأغلبيةحزبمنالحديثالصومالتاريخ

إلىوزراءخمسةمنالوزارةبالفعلوشكل.الانتخابات

ديسمبراهـ،937وفى.عيسىعبداللهرئيسهاجانب

بمنحقراراالمتحدةللأمالعامةالجمعيةأصدرتام959

يوليومطلعهـ،ا38.فياستقلالهالإيطاليالصومال

.ام069

كانت،الإيطاليالصومالفىالتطوراتهذهوخلال

البريطانيالصومالفيساعدهايشتدالوطنيةالحركة

الصوماليةالوطنيةالرابطةهما،كبيرينحزبينبزعامة

بالاستقلالالحزبينكلاوطالبالمتحد.الصومالىوالحزب

وفي.السابقالإيطاليالصومالمعوالوحدةالفوري

التشريعىالمجلساتخذام069إبريل6هـ،ا038

البريطانىمالصومالبوحدةقراراالبريطانيبالصومال

استقلاله.علىالأخيرحصولبعدالإيطاليالصومال

استقلالأعلنام069يونيو02هـ،ا038في

السابقالإيطاليالصومالحصلكما،البريطانيالصومال

.أم069هـ،ا038يوليومنالأولفىاستقلالهعلى

والإيطالي،البريطانىالصومالينمنكلوحدةذلكوتلا

انتخابوتم،الديمقراطيةالصومالجمهوريةقيامعنوأعلن

فيالصوماللجمهوريةرئي!ح!اليكونعثمانعبداللهآدم

وفى.سنواتستلمدةا"ا619يوليو6أهـ،381

فيعضؤاالصومالقبلتا.أ61!سبتمبر02اهـ،381

الدولجامعةإلىانصسمامهاتمكما،المتحدةالأمهيئة

عامفبراير41هـ،ا393فيبهاعضواوصارت،العربية

.ام739

انتخبعثمانعبداللهادمرئاسةمدةانتهاءبعد

لجمهوريةرئيساشبرماركىعليعبدالرشيدالدكتور

وفيللوزراء.رئيسااببراهيمحاجىمحمدواختيرالصومال

وفي.شميرماركياغتيل969111اكتوبر51هـ،أ938

عسكريانقلابقامام969أكتوبر12هـ،أ938

رئيسئاوأصبحالحكمتيولىالذيبريسيادمحمدبرئاسة

ما299هـ،ا413عاموحت!،الوقتذلكمنذللبلاد

أهليةوحربداخليةلأزمةالبلادوتعرضت.بهأطيححيث

تدخلذلكعنونجماليطردفيالأوضاعترديإلىأدت

منالأمورمقاليدالمتحدةالامقواتوتوليالمتحدةالأم

المجاعة.ومحاربةالص!!ماليللشعبالأملإعادةأجل

المتحدةالأمقواتبيناشتباحاتجرت،ذلكمنوبالرغم

يناهضكانالذي.كلهيديدفارحمحمدالجنرالوقوات

ذلكعنونتجمحمد،مهدياعليالصوماليالزعيم

وتم،الصومالمنافيلححدةالأمقواتبعضانسحاب

والنظامالأمنلإعادةالصوص،ليةالمنظماتبينالاتفاق

اثملافي.وطنيحكموتشكيل

ال!!مومالهشكلات

الاستعمارجراءمنالىصكيرالإفر!يةالقارةأصاب

هذانتائجمنوكان،العصرالحدبثفيلهاالأوروبي

والمرضوالجوعالفقروش!!ربهاللقارةالأوروبيالاستغلال

الطريقةأنإذ،الإفريقية،الشعورمنهاتعانيالتيوالأمية

الإفريقى،للاقتصاداست!لإلهمفىالأوروبيوناتبعهاالتي

فيوتبرز.يومبعديومالثماوبؤفقراتزدادالبلادهذهجعلت

الإفريقيةوالدولالصومالتواجههاالتيالمشكلاتمقدمة

الدولبينالحدودمحشكلة:مشكلاتأربعاليومعموفا

التخلفومشكلة،الاقتصاديالتخلفومشكلة،الإفريقية

السلطة.طىوالصراعوالعلمىالاجتماعي

مشكلةتعتبروإثيوبيا.الصومالبينالحدودمشكلة

فيالامشعمارخلفهاالةيالمشكلاتأعنفمنالحدود

ترجعالدوليةالسياسيةودالح!لأنويلاحظ.الإفريقيةالقارة

علىالأوروبيةالدولبينالاستعمار؟بللتنافسالأصلفي

إفريقيةقبائلفهناك،ضلالرةنتايجعليهاوترتبت،القارة

معنىتدركأنتستطجعل!،،الرعيتحترفزالتمارعوية

قطعانهاتمئارتيادأوتعرؤللاالتيالسياسيةالحدود
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بينمستمرةنزاعاتإلىمشؤديالحدودوهذه.للمراعي

اللإفريقية.الدول

يدفيهاعملتإذمفتعلةفهيالصومالحدودأما

سياسةجراءمنالصومالوعانى،والتفتيتالتقسيم

علىترتبفقد،الإفريقيةالقارةبهاابتليتالتيالاستعمار

إلىالإفريقيالقرنأوصالتمزقتأنالاستعماريةالسيالممة

والبريطاني،،الإيطاليالصومالهيأجزاءخمسة

الكينيوالصومالأثيوبيا،ابتلعتهاالتيوأوجادينوالفرنسي

الصومالفحدودولذاكيميا.إلىبريطانياضمتهالذي

وأثيوبيا.كينياداخلوجعلتهمالصوماليينبعضأخرجت

حرصهذهأقسامهإلىالصومالمزقحينوألاستعمار

الأقسامعنيميزهبطابعمنهاقسمكليطبعأنعلى

تأكيداالتفتيتحالةعلىالإبقاءبهدفوذلكالأخرى

تسد.فرقلسياسته

كماالمشكلاتبعضقيامالحدودتخططعلىوترتب

مأ415هـ،ا374عامففىوأثيوبيا،الصومالبينحصل

بموجبهاتنازلتثنائيةمعاهدةأثيوبيامعبريطانياعقدت

هـ،ا038وفي.الإيطاليالصومالمنمناطقعنلأثيوبيا

الإيطماليوالصومالالبريطانىالصومالاتحدأم069يوليو

عاصمةمقديشوواتخذت،الصومالبجمهوريةعرففيما

خارجيعيشبينمامليونينحواليسكانهاعددويبلغلها!

ألفوعشرونأثيوبيافيصوماليمليوننصفحدودها

000،08وحوالي)جيبوتى(.الفرنسيالصومالفيصومالي

الوضعهذاشيرأنطبيعياوكانكينيا.شماليفينسمة

.المتجاورةالإفريقيةالدولهذهبينالمش!!لات

ونتج،الاستقلالبعدالمشكلاتهذهوضحتوقد

السكانوتوزيع،الجيرانوتعدد،القارةتجزئةشدةعنها

وإعاقة،دولةمنأكثربينواحدةسلالةإلىينتمونالذين

المؤتمراتحاولتوقد.والاقتصاديةالاجتماعيةالتنمية

الوحدةمنظمةوخاصةالمشكلاتهذهحلالإفريقية

أجلمنالجهودمنالكثيرتبذلزالتماوالتي،الإفريقية

.المشكلاتهذهحل

الاونةفيالصومالواجه.السلطةعلىالصراع

وهي،السابقةالمشكلاتمنتعقيداأكثرمشكلةالأخيرة

واليابس.الأخضرعلىتقضيكادتالتىالأهليةالحرب

تمكنتعندماأماهـ،411099عامالمشكلةنشأت

سيادمحمدالرئيسبنظامالإطاحةمنالمعارضةفصائل

رفقاءانقسامإلىأدتالقبليالنظامسيطرةأنإلابري

محمديتزعمهاإحداهمامتنافستينمجموعتينإلىالسلاح

(ام699أغسطسفيوفاتهبعدابنه)ثمعيديدفابىح

بينالحربأدتمحمد.مهديعلييتزعمهاوالاخرى

بينالرعبوإثارةوالدمارالخرابإشاعةإلىألمجموعتين

وساد.الإنتاجأدواتكلالتامالشللأصاب.السكان

.والأمراضالأوبئةوانتشرت،السكانبينوالجوعالفقر

السكانإمدادفيالدوليالمجتمعتفبمحاولاتلم

المعوناتهذهتعرضتحيق،والطيةالغذائيةبالمعونات

أمامالقضيةعرضإلىالدوليالمجتمعاضطرمما،للنهب

فىالأمنلحفظقواتإرسالقررتالتيالمتحدةالأم

القواتهذهأنإلا.الأملإعادةعمليةاسمتحتالصومال

لقدبل،المتنازعةالقواتعليالسيطرةتفلثىلم

شمليلتئمأنعسىلأهلهالامرتاركامعظمهاانسحب

للصلحمؤتمراالمتنازعةالأطرافعقدت.المتحاربينالأخوة

بعضأنإلاأم،799عامديسمبر22فيالقاهرةفي

يجفأنقبلالاتفاقاتبعضمنتنصلتالاطراف

.الصومالوحدةعلىاتفاقهارغ!امدادها

المود!وعةفيملةذاتمقالات

عبداللهمحمد،الصوماليتركيااحرليةاالسياميةالأحرا!ا

محمدمهديعليحيوتيالإسلام

فارحمحمدعيديد،تاريخ،جي!وتيإيطاليا

!رنسايختار،لسوداناللبرتعاا

تاريخم!ر،لالصوماسيادمحمد،بري

ليابريطا

-2

-5

-8

الموفوععرعنا

إفريقيادثرقيفيالعربن!ثاط

المومالفيالإسلام

الاجتماعيةالآثارحالسياسيةالآتار-أ

يةدلاقتصاالآثاراب

والصومالإفريقياشرقىفيالرتغاليون

البرتغاليللنفوذالسكادمقاومة

للرتغاليينالعتمايكينمواجهة!-

المومالفيالعثمانيالحكم

الصومالفىالمصريالحكم

الصومالفىالاستعماريالتنافس

البريطاىالصومال-أ

الريطاليةالا!حتعماريةالسياسةب

البريطانىالاستعمارصدالوطيهالمقاومة-ج

الإيطماليالصومال-د

الاستعحاريةإيطالياسياسةهـ

ا!لإيطاليينأسطيةاالمقاومة-و

الجمهوريةواعلانالصومالاشقلال

الصومالمشكلات

وإثيولياالصومالبينالحدودمتحكلة-أ

المسلطةعلىالصراع-ب

أسئلة

ذلك.اشرح.متبايةعاصرمحموعةإلىالصوماليالشع!ينتمي

؟الصومالفيالعربالتشارفيأسهمتالتيالعواملما
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؟مالالصوالإسلامدخلكيف!3

عنتحدث.عنيفةمقاومةللصومالالبرتغاليالاستعمارلقي-4

المقاومة.هذهمراحل

علىللسيطرةالاستعماريالتافصازدادالسويسقناةافتتاحبعد-5

فيتدخلتالتيالدولأهممبيناذلكاشرح.الصومال

.لال!وما

امشقلالها؟نيلمنالصومالتمكنتكيص6

.الصومالواحهتالتيالمشكلاتأهمسثلاثااذكر-7

جيبوتي.انظر:.الفرسيالصومال

هـ،أ034-1)273عبداللهمحمد،الصومالي

الصومالى.نورحسنعبداللهمحمدأم(.1856-129

الصومالتاريخفيصومالىمسلمعربىقائدأشمهر

والإيطالىالبريطانيالاحتلالضدجاهدفقد.الحديث

هـ،ا317عاممن،الزمانمنعقدينمدىعلىلبلاده

بارزاشاعراكان.ام029هـ،ا933عامإلىام998

والصوماليه.العربيةاللغةفي

عامبوهودليمنبالقربنسكالمنطقةفيولد

والديه،حجرفيبالباديةونشأ.أم856هـ،ا273

معلماأصبححتىالإسلاميةوالعلومالقرآنمنشيئاوحفظ

الفروسية.بفنونمولعاوكان.للقرآن

العلومفيدراستهلإكمالالحجازأرضإلىسافر

وقبل.سنواتستنحوالحرمفيومكث،الإسلامية

فىالبريطانيالاحتلالقواتنزلتالحجازمنرجصعه

.بربرةساحل

بعدام398أهـ،131عامالحجازمنبلادهإلىعاد

بربرةفيوعاششهور.ستةلمدةعدنفيمكثأن

وأعلنللجهاد.الناسوإعدادالدينيبالتدريسمشتغلا

إلىواستمرت،ام998"س،7311عامايلإنجليزضدثورته

.م0291هـ،ا933عام

،الصومالمنجزءعلىا؟ةالسياالمحتلونعليهعرض

هدفهوأنالملكفييثفكرلمأنهوأبلغهمبإباء،فرفض

البلاد.منالمحتلينطردهوالوحيد

ولهللجهاد.مفهومه-!ضحوالبراءالولاءفىفتاويله

بالوحدةوالتمسكا-لمجهادعلىالتربيةفىقويةأشعار

الكفارسيادةعنتنجمالثيوالخاطرالمفاسدمنوالتحذير

المسلمين.على

ريخ.تا،للصوماا،للصوماا:يضاأنظرا

وتحميلهاالحبوبلتخزينمج!كرمبنىالغلالصومعة

المزارعفيعادةوتوجداستعما!!ها.أوبيعهاقبلوتفريغها

فيهاوتخزنوالموانئا-لدديديةالسكةومحطاتوالطواحين

والقمح.كالشعيرالحبوب

الصوامع:الغلالصوامعمنرئيسياننوعانهناك

الصوامعوتكون.المغلقةالأسطوازيةوالصوامعالمسطحة

فىعادةوتوجدمنحفضة،مبانذاتكبيرةالمسطحة

معظموفيأمتار،عشرةعنارتفاعهاولايزيد،المزارع

منالحبوبلحمايةا!بأنانظامبهايوجدالأحيان

عاليةفتكونالمغلقةانيةالأسطمالصوامعأما.الرطوبة

ارتفاعهايبلغوقدالمرافئ،والمطاحنالمزارعفيوتوجد

أمريكافيالأسطوانيةالصواءحعأكبروتوجد.م03

كشيكاغوالرئيسيةأجمحرياالشحنمرأكزعندالشمالية

وخليج،المتحدةالولاياتفي،وميسوريكنساسومديخة

الصوامعمنكثيراوفي!دبكندا.أونتاريوفيثندر

للهواءتعسمحمثقبةماسدنيةبأرضيةمجهزةالأسطوانية

وتوجد.الرطوبةمن.ظاليةبالحبوبللاحتفاظبالمرور

ترتفعالغلالعحوامع

لحيرةلتساطئطولع!

أونتاريوفىسوبريور

الغلالومخازنبكمدا.

مزودةالشحنموانئعند

شحنتستطيعبآلات

فيتفريعهاأوالسفينة

.ساعات
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أجهزةوبجوارهاغالبامتلاصقةالأسطوانيةالصوامع

مرتفعة.ميكانيكية

فيبماالأجهزةمناحديداالكبيرةالصوامعفييوجد

والرافعاتوالمصنفاتالمنظفاتوالمجففاتذلك

منخاليةالحبوببقاءالمجففاتوتضمن.والناقلات

علىويوجهالمجففةفىالهواءيسخنحيث.الرطوبة

تسخينلعمليةيتعرضأصمالذيالهواءيستعملثمالحبوب

جودةفتضمنوالمصنفاتالمنظفاتأما.الحبوبلتبريد

ويؤدي،التبنأووالقشرالغبارامتصاصويتم.الحبوب

لاتكونالتىالحبوبمنالتخلمرإلىوالاهتزازالتمحيص

الخلاياتستعم!!الماكيناتوبعض.المناسبةوالكثافةبالحجم

.الفاسدةالحبوبلعزلالكهروضوئية

وتتما.الحبوبلنقلوالناقلاتالرافعاتوتستعمل

أكثرومن.الرافعاتبوساطةالرأسيةالحبوبحركة

بهومربوطمتحرككبير!ميرلهارافعةاستعمالاالرافعات

ارتفاعإلىالدلوفىالحبوبوتحملالدلاء.منمجموعة

بتحريكفتقومالناقلاتأما.تخزينسلالفيوتصبعال

الصومعة.أنحاءفىافقئاالحب!ب

القمح.:أيضئاانظر

الحسابيةالعلاقاتددراسةتستعملأداةالصودومدر

الوترباسماأحيانااصونومتراويعرف.الموسيقيةللنغمات

تمرجيذا،مشدودوترمنالأداةتلكتتألفإذالواحد

الوتريهتزعليهالضربوعند،بكرةفوقنهايتيهإحدى

الثانية(فيالهزات)عددالنغمترددويشتدصوئا.مصدرا

شسذا.أوقصراالوترازدادكلما

أمريكافييعيشالعصفور،يشبهطائرالئلج!د

ظهرهانحينفى،أبيضوصدرهرأسهولون.الشمالية

والشتاءالخريفأثناءوفيجزئيا.مسودةوذيلهوأجنحته

وتزولالأسمر.باللونمحفوفاوالظهرالرأسريعقيصبح

إلىالطائرلونويتحولالشتاء.مإنقضاءالحوافهذه

--ء+7!س!كك!--لا*!كأ*ش--

ثلجي.أليضلولهماوصدرهرأسهافلجصياد

فيهايعيت!التىالأراضىإلىوصولهقبلوالأبيضالأسود

طيورمن،الثلجصيادويعدوألالممكا.كندافىالتندراعلى

حتىجنوباالطورهذهتهاجركندا،فىالمألوفةالشتاء

كثيفا.الجليديكونعندماالمتحدةالولاياتإلىتصل

الشمالية.القطيةالمناطقفىالصيففصولوتقضي

منشابههاوممااهرالجصتمنيعفنهباكصياصكة

.الحرفأعرقمنوهى،الذهب

فىولحامهالذهبتشكيلفيالقدماءالصاغةبرع

مصروكانت..مق0035إلىيعودجدامبكروقت

الصناعة.لهذهالأصليالموطنالنهرينبينماوبلاد

،ام018عامإلىبريطانيافيالحرفةهذهوجوديعود

الصياغمارس.الأولىالصاغةنقالةتأسيستمعندما

إلىإضافةوالصرافةالتسليفمجالفيعملهمالإنجليز

الذهبمنشابههاوماالمجوهراتصياغةفيعملهم

عصرفيتطورهاقمةالذهبصياغةبلغت.والفضة

بنفنوتوسيلينىصيتذاعحيثإيطاليا،فيالنهضة

بنفنوتو.سيلينى،انظر:الشهير.الإيطالىالصائغ

صيانة(؟التربةتصنف!)كي!التربةانظر:.ا!ية!ئة

الترلة(.)صيانةالطبيعيةالملوارد

-ع

2ءلملمت--ص

؟أخمكل:بخء؟؟؟يمرير2ين

وصبرمهارةإليتحتاجالتىالتقليديةالصماعاتمنالذهبمياغة

لتطويعالدهصالناريستعملالده!صائغ.وصقلهالذهبلسقمق

-؟!

لا!

-
-كتز

!+!
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المحمياتأ!فىالأخرىوالطيور)البركة(الخضاريبطيعيش.الحيوانمواطنفيهالاتضطربمناطقتوفيرإلىيحتاجأمرالفطريةالجاةصانة

الفطرية.

الطبيعيةالمواردصيانة

المواردوحايةإدارةهيالطبيعيةالمواردصيانة

الطبيعيةالمواردوتتضمن.بحكمةوالشخدامها،الطيعية

ضوءمثل،الحياةتدعيمعلىتساعدالتيالأشياءكل

والحيواناتالنباتاتوتعد.والمعادنوالتربةوالماءالشمس

طبيعية.مواردأيضا

طبيعيةمواردمنمحدودةإمداداتالأرضتضم

يتزايد،حالأيةعلىالموارد،لهذهاستخدامناويظل.كثيرة

معيشتنا.مستوىيرتفعوبالتالي،السكانعددبتزايد

نأيمكنالبيئةأنضمانأجلمنبالصيانةالمهتمونويعمل

سوفالصيانةوبدون.الناسبحاجاتالإمدادفيتستمر

.تخربأووتتدهورالأرضمواردتتبدد

منومتنوعةكبيرةمجموعةالصيانةتتضمن

علىالحفاظعلىبالصيانةالمهتمونويعمل.النشاطات

)الغابات(الأحراجيديرونوهم.منتجةالزراعيةالأرض

الناسوتزود،الفطريةللحياةالمأوىوتوفر،الأخشابلتوفر

والحياةالطبيعيةالمناطقإنقاذعلىويعملون.الترفيهبفرص

الطرقإيجاديحاولونوهم.الإنسانتخريبمنالفطرية

بالبيئة.الإضراربدونواستخدامها،المعدنيةالمواردلتنمية

يمكن،امنةطرقعنأيضابالصيانةالمنادونويبحث

منالعالمحاجاتتلبيةعلىوتساعدعليها،الاعتماد

فيالحياةلتحسينيعملون،لذلكوبالإضافة.الطاقة

تلوثمثلالمشكلاتلتلكحلولعنبالبحث،المدينة

.الحضريوالفساد،النفاياتمنوالتخلصالهواء،

أربعإلىالطبيعيةالمواردأحيانابالصيانةالمنادونويقسم

متجددةموارد-2لاتنضبموارد-ا:مجموعات

تدويرها.إعادةيمكنموارد-4،متجددةغيرموارد3-

والهواء.الشمسضوءمثللاتنضبالتيوالموارد

نف!رعلىتحتويالأرضلأن،لاينضبمورداالماءويعد

منتختلفالماءإمداداتولكنباستمرار.الماءمنالكمية

المياهفينقصالمناطقبعضفييوجدحيثلأخرىمنطقة

الاخرىالمعادنوبعضالمب!وإمدادات.العذبةالنطفة

تنفد.أنالمحتملغيرمنأنهلدرجةمتوافرة

محلهاويحل،المتجددةالمواردتستهلكأنويمكن

نفسها.تعيدتتكاثرالتيوالحيواناتالنباتاتإنإذ؟أخرى

المستقبلفيللاستخدامالمتجددةالمواردتخزينولايمكن

فإنهاوإلا،العتيقةالأشجارقطعيجب،المثالسبيلوعلى
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وبالإضافة.للأخشابكمصدرالفائدةعديمةتصبحسوف

معظمهالأنبعض،معبعضهاالمتجددةالمواردتتفاعللذلك

فييؤثرمتجددمورداستخدامفإنولذلك،حيةكائنات

فيالأشجارقطعيؤثر،المثالسبيلوعلى.الأخرىالموارد

فىأيضايؤثركما،كثيرةحيواناتوفي،الأخرىالنباتات

لأنمتجددا؟مورداالتربةتعدوربما.المياهومواردالتربة

إذا،سنواتلعدةنفسهاالأرضعلىتنموأنيمكنهاالمحاصيل

نأسمحإذاحالأية.وعلىالصحيحةالعنايةالتربةلقيت

نأيمكنفهي،الرياحتذروهاأوالماءبفعلالتربةتجرف

السنين.مئاتمدىعلىتسترجع

والحديدالحجريالفحم:مثلالمتجددةغيرالمواردأما

آلافالمواردهذهأخذتولقد.تعوضأنفلايمكنوالنفط

منبأسرعالحاليةإمداداتهاوتنفد.لتتكونالسنينملايينأو

المواردمعظمتخزينويمكن.جديدةإمداداتتتكونأن

المعادنتتركوأحيانا.المستقبلفىللاستخدامالمتجددةغير

تفاعلويحدث.المقبلةللسنينلادخارهاالأرضفي

تأثيرفإنولهذا،المتجددةغيرالمواردمعظمبينضعيف

وعلى.ضعيفآخرعلى،المتجددةغيرالمواردمنواحد

إمداداتفيالحجريالفحمتعدينلايؤثر،المثالسبيل

.النحاسأوالفضة

لماعادةوذلكمرةمنأكثرالموارداستخدامويمكن

لعملالألومنيوماستخداميمكن،المثالسبيلفعلىتدويرها.

واستخدامها.تصنيعهايعادثم،الأواني

منمئاتلعدةالصيانةأشكالبعضتطيقتكررولقد

لتعنيالصيانةتحولت،العشرينالقرنأواخروفى.السنين

علم.،البيئةانظر:.البيئةعلمفهمخلالمنالبيئةحماية

بينالتوفيقالصيانةتواجهالتيالتحدياتأصعبومن

علىالحفاظ2البيئةحماية-اأحيائامتضاربينهدفين

،المثالسبيلوعلىتنميتهما.أووالصناعيالزراعيالإنتاج

والمبيداتالخصباتلبعضالزراعيالاستخداميلوث

ولهذا.المحاصيلغلةمنتزيدأيضاولكنها،البيئةالكيمائية

.الكيميائياتهذهاستخدامإيقافالمزارعينمعظملايريد

لتوجهاتحاجةهناكفإنالمشكلةهذهحلأجلومن

.الإدارةفيجديدة

منفقطللصيانةالصعبةالأهدافتحققأنويمكن

تعملأنويجب.الناسمنلكثيرالمشتركةالجهودخلال

والعلماءالحكومةوموظفوالأعمالرجالقيادات

الطبيعية.المواردلصيانةمعاكلهمالأفرادوالمواطنون

المواردصيانةأهميه

مختلفة،أسبابلعدةبالصيانةالناسمنالكثيريهتم

علىوللحفاظ،الانجرافلمنعالصيانةالمزارعونيمارسفقد

بتلوثرئيسيةبصفةالمدنسكانيهتموربما.التربةنوعية

.المجاورةالمناطقوتدهور،المتنزهاتكفايةوعدمالهواء،

الجماليقدرونلأنهم؟الصيانةالطبيعةمحبويدعموربما

يشجعوربما.الأخرىالطيعيةوالمناظرالفطريةالحياةوقيمة

للمساعدة،الصيانةالأعمالمجالفيالتنفيذيونالمديرون

،الأخرىوالمواردللمعادنمستمرةإمداداتتأمينعلى

مهمةعامبوجهالصيانةلكن.صناعاتهمعليهاتعتمدالتي

الطيعيةالمواردعلىالطلباتتلبية-ا:رئيسيينلسببين

.الحياةنوعيةعلىالحفاظ2-

المواردعلىالطلبزادلقدالموارد.علىالطلباتتلبية

وارتفاع،العالمسكانفيالمتزايدللنمونتيجةالطيعية

علىالطلبازدادوبينما.عديدةبلادفىالمعيشةمستوى

وكانت.المطلوبيقابللممنهاالمعروضفإنالموارد،

بسرعة.المواردبعضنفدتأنالنتيجة

عددتضاعفام،0651085بينالفترةوفى

.أضعافأربعةعنزادام085عامومنذ.العالمسكان

نسمة.بليون.55حواليالعالمسكانعددييلغواليوم

علىالناسعددفإن،الحاليالسكاننمومعدلاستمروإذا

عنينتجوسوف.سنة41كليتضاعفسوفالأرض

الطلبفيأكثرزيادةالسكانعددفيالزيادةهذهمثل

منمزيدإلىالناسيحتاجوسوف.الطيعيةالمواردعلى

يحتاجونوسوف.الطعامولزراعةللعيشمكاناالأرض

أحدولايعرف.العذبوالماءالوقودمنمزيدإلىأيضا

معظمولكن.الأرضتحتملهأنيمكنالذيالناسعدد

نأيجبالسكاننموصعدلأنيعتقدون،بالصيانةالمهتمين

الطبيعية.مواردنامنالكثيرنفادنمنعلكيينخفض

الصناعيةالدولفيالمعيشةمستوىارتفاعأدىولقد

وبالإضافة.الطيعيةالمواردعلىالطلباتمنالمزيدإلى

مستوىرفععلىالناميةالدولمنالكثيريعمللذلك

الموارد.علىطلباتهاوتزداد،المعيشة

الدولمنكثيرفيالمرتفعالمعيشةمستوىويدعم

كمياتالصناعةوتستخدم.الصناعةنموكبيرةبدرجة

عليتعتمدوهي.الأخرىوالمصادرالوقودمنضخمة

لمماحالأيةوعلىالمصادر.هذهمنالمستمرةالإمدادات

يظهرسوفالمواردبعضفيالنقصفإن،الصيانةنمارس

القادمة.عامالمائةخلال

لتوفيرالمستمرةالحاجةتتسبب،الحالاتمنكثيروفي

التىفالأرضاخر.موردصيانةصعوبةفىالمواردأحد

لهامايكونغالباالوقودأووالخشبالطعامإنتا!يحتاجها

التمتعأوصالترفيهوفرالفطريةالحياةأجلمنقيمتها

السدبناءيوفرربما،المثالسبيلوعلى.الطيعيبالجمال
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الكهربائية،الطاقةلتوليدأو،الزراعيةالأراضيلريالمياه

ومواطن،الجميلةالمناظرذاتالأرا!ييخربقدولكنه

الفطرية.الحياة

بالصيانةالمهتمونيستخدم.الحياةنوعيةعلىالحفاظ

ويحدد.البيئةصحةإلىليشيرواالجاة،نوعيةمصطلح

وفطريةالنطفين،والماءالهواءمثلكثيرةعواملالحياةنوعية

فيها.الإنسانتدخلومدى،الطبيعيةالمناطق

المعيشةمستوىارتفاعإلىالصناعيالنموأدىولقد

بطرقبالبيئةأيضاأضرولكنه.الناسمنكبيرلعدد

منالكثيريطلق،المثالسبيلوعلى.الحياةنوعيةأفسدت

موادويفرغالهواء،فيالأخرىوالملوثاتالدخانالمصانع

نتيجةالهواءوأصبع.المياهومجاريالبحيراتفىالنفايات

فىوالمياه،المدنمنكثيرفيللتنفسصحيغيرلذلك

وأللشربآمنةغيروالجداولالبحيراتمنكثير

التلوثأيضاالتعدينطرقبعضوتسبب.الاممتحمام

استخدامويسهم.بالندوبممتلئةجرداءالأرضوتترك

على،السيارةفعادم.التلوثفيالصناعيةالمنتجاتبعض

الهواء.لتلوثرئيسيامصدرايعد،المثالسبيل

يجبتحسينها،أوالحياةنوعيةعلىالمحافظةأجلومن

أقلتسببالتىبالطرقواستخدامها،الطيعيةالمواردتنمية

بعفالأماكنتحتاجلذلكوبالإضافة.للبيئةممكنضرر

النمومنوحمايتهاالطيعية،حالتهافيعليهاالحفاظ

،والأحراجالرطبةوالأراضيفالمراعى.والزراعيالصناعي

أنواعمنلكثيرالمأوىتوفر،الطيعيةالأخرىوالبيئات

لموإذا.للأرضالبيئىالتنوعفىتسهموبهذا،الحيوانات

منواسعةمناطقتتكونفسوف،البيئاتهذهعلىنحافظ

منفقطقليلةأنواعاتأويبيئاتأي،الأنواعقليلةمواطن

.والحيواناتالنباتات

المتنوعةالمناطقمحلالنوعأحاديةالمناطقحلتوقد

سبيلوعلى.العالممنكثيرةأجزاءفيالبيئيةالناحيةمن

مراعيمحل،والقمحالشاميةالذرةحقولحلت،المثال

الوعلمثلالفطريةالحياةفإنلذلكونتيجةأمريكا،شمالي

تتوافركانتالتى،المراعيوفراخ(القرن)شائكالأمريكي

بها.متوفرةتعدلم،المراعىفيمايوما

المواردصيانةأنواع

فئاتثمانيإلىالواسعالصيانةمجالالجزءهذايقسم

صيانة3-المياهصيانة2-التربةصيانة-أ:هيرئيسية

-6،الفطريةالحياةصيانة5-المراعىصيانة4-الأحراج

الحضر.صيانة8-الطاقةصيانة7-المعادنصيانة

به.الخاصةوالحلولمشكلاتهلهالصيانةمننوعوكل

إدارةفيالتصرفيؤثر،حالأيةعلى،كثيرةحالاتوفي

،المثالسبيلوعلى.عديدةأخرىمواردفىالمواردأحد

والتربة،،المياهعلىالمحافظةفيالغاباتصيانةتساعد

وب!ذاالأمطار،مياهالغاباتوتمتص.الفطريةوالحياة

بذلكو!ط.كبيرةبسرعةالأرضعليالسريانمنتحفظها

أيضاوتوفر،التربةجرفمنالامطارمياهمنععلىتساعد

بالطريقة،حىكائنكلويعتمد.الفطريةللحياةالمأوى

ويتفاعلالحيةوغيرالحيةالأخرىالأشياءعلىنفسها،

النظامالطيعيومحيطهاالحيةالكائناتوتكونمعها.

البيئي.

توفرالتي،النباتاتلنموضروريةالتربة.التربةصيانة

بصفةالتربةوتحتوي.والناسللحيواناتالطعامبدورها

الحيوان)بقاياالعضويةبالموادالختلطةالمعادنعلىرئيسية

والموادالصخورمنوتتكونوالماء.والهواء،(،والنبات

الطبيعيةالعملياتبوساطةتكسرتالتيالمماثلة

الحبيباتوتختلطالتجوية.عليهايطلقالتي،والكيمائية

.والنباتاتالحيواناتبقايامنيتكونالذيالدبالمع

الغذائيةالموادإلىالدبالالتربةفيالموجودةالبكتيرياوتحلل

التربة.انظر:.النباتاتتحتاجهاالتي

أرضتغطيالتي،الخصبةالرقيقةالتربةطبقةتكونت

الافمدىعلىطبيعيةعملياتخلالمنالأرضيةالكرة

التي،الممارسةخربت،كثيرةمناطقفىولكن.السنين

وتجرف.فقطقلائلسنينغضونفىالتربةبالإهمالتتسم

التربةالأخرىالطبيعيةوالقوى،والرياحالأمطار،مياه

تحدثعادةوهى،التعريةالعمليةهذهوتسمى.بالتدريج

زيادةإلىأدتالبشريةالأنشطةولكنشديد.ببطء

الكساءلمحازالةوذلك،كبيرةبدرجةالأرضتعريةمعدلات

لمشاريعالأرضلتمهيد(،النباتية)الحياةالطبيعيالحضري

وتحمى.الزراعيةالأراضىأو،التعدينوعملياتالبناء،

والريح،المطر،لقطراتالمباشرةالقوةمنالتربةالنباتات

أيضاالنباتاتوتمتصمكانها.فيالتربةجذورهاتثبتكما

.الأرضعلىسريانهاسرعةمنيقللمماالأمطارمياهبعض

وتعد.التربةمنقليلةحبيباتإلاالمياهلاتجرفوهكذا

كثيرةأجزاءفيالكبيرةالصيانةمشكلاتمنالتربةتعرية

العالم.من

بزراعة،التربةتعريةمنيحدواأنالمزارعونويستطيع

بينالطبيعىالخضريالكساءمنرقعوتركالأشجار

الأشجاروتعمل.لاتحرثالتيالمساحاتحقولهوعلى

طرقاالمزارعينمنكثيرأيضاويطق.للرياحكمصدات

خطوطفىالمحاصيلوزراعة،المناسيبحراثةمثلللصيانة

ذلك.أمكنماالحراثةوتقليل،المصاطبوعمل،شريطية

حيث،المنحدرةالأراضيعلىالمناسيبحراثةوتطق

بدلأ،اخعإلىجانب)منالمنحدرعبرالمزارعونيحرث
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سحدر(،عبر)الحرتالمناسيبحراثةتتضمنالتربةصيانةأسالب

بينالشريطيةالخطهوط)تبادلشريطيةخطهوطفىالمحاصيلوزراعة

الحبو!(.ومحاصيلمتلاصقةتنموالتيالنباتات

علىالحوافوتساعد.أسفلإلىأوأعلىإلىالحراثةمن

المطر.مياهتدفقإبطاء

إبطاءعلى،شريطيةخطوطفىالمحاصيلزراعةتساعد

العشب،الفلاحويزرعالمنحدر.أسفلالمطرمياهسريان

فيمتلاصقةتنموالتي،الأخرىالنباتاتأو،والبرسيم

محاصيلأو،والقمح،الذرةصفوفبينشريطةخطوط

بالماء،البرسيمأوالعشبويحتفظ.الأخرىالحبوب

.الحبوبمحاصيلتفعلمماأفضلبطريقةالتربةويحمي

علىمنالتربةتعريةتمنعطريقةالمصاطببناءويعد

ومسطحةواسعةصفوفاالمزارعونويبني.التلجوانب

التلجانبويشبه.التلجوانبعلىالمصاطبتسمى

وتمسك،كبيرةدرجاتمنيتكونسلماعليهوالمصاطب

التلجانبجرفمنتمنعهاوبهذاالمطر،بمياهالمصاطب

الأخاديد.وتكوين

وتتكون،المحميةالحراثةأيضاالبسيطةالحراثةوتسمى

يحرثأنيجبالتيالمراتعددلخفضطرقعدةمن

أرلغأوثلاثحقولهمالمزارعونيحرث)وعادةالحقلفيها

تسمىالبسيطةالحراثةأشكالوأحدعام(.كلمرات

اللاحراثة.أوالصفر،-الحراثة

الحصادبعدالحقلفيالمحصولبقاياالمزارعونويترك

يعدالتاليةالزراعةأثناءوفيحرثها.منبدلأللتربةغطاء

صفوفبينالبقاياتتركبطريقةالبذورمكانالمزارعون

علىوتحافظ،للتربةالغطاءالصفرالحراثةتوفر.المحصول

أيضئا.الجراروقود

الأراضرصيانةفيالكبرىالمشكلاتوإحدى

جزئياتسببهاالتي،التربةخصوبةانخفاضهيالزراعية

وتنزح.أخرىبعدسنةالحقلفىنفسهالمحصولزراعة

التربةمنالأخرىالحبوبومحاصيلوالقمحالذرةزراعة

فيزرعتإذا،النيتروجينتسمىضروريةكيميائيةمادة

علىالمزارعونيحافظأنويمكن.سنواتلعدةنفسهالحقل

فيتاعدالمصاطبإقامة

علىالتربةتعريةوقف

تحتفظ.التلجوانب

المطربمياهالمصاطب

جوانبجرفمنوتمنعها

التل.
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)الدورةصيلالمحطتدويرعمليةبتطيقالتربةخصوبة

وعادة.لأخرىسنةمنالمحاصيلفيهاتبدلالتي(،الزراعية

فولأوالبرسيممثلبقوليانباتاالتدويرمحصوليكونما

البقولتعيدالقمحأوالذرةعكسوعلىالصويا.

.نظام،الزراعىالإنتاجانظر:.التربةإلىالنيتروجين

الروتأوالنباتاتبقايابعفالمزارعينويضيف

التربة.خصوبةلرفعحقولهمإلى(والنباتيالحيواني)السماد

لهذاكيميائية)أسمدة(مخصباتالكثيرونويستخدم

لبعضالحدعنالزائدالاستخداميخفضوقد.الغرض

علىالبكتيرياقدرةمنحال،أيةعلى،الكيميائيةالخصبات

وتزيد.طبيعيةبطريقةغذائيةموادوإنتاج،الدبالتحليل

قدرتهامنالكثيروتفقدتدريجيا،لذلكنتيجةالتربةصلابة

بسهولةالتربةتنجرفوحينئذالمطر.ماءامتصاصعلى

وتدخلالتربةمنالخصباتتنزحربمالذلكوبالإضافةأكبر.

.المياهوتلوثوالابار،،المياهوجداول،البحيراتإلى

مماثلة.مشكلاتالمتزايدالافاتمضاداتاستخدامويسبب

هيالمرويةالزراعيةالأراضيفيالشائعةوالمشكلة

جداولمعظموتحتوي.التربةفيالختلفةالأملاحتراكم

وربما،التربةفىالأملاحهذهمنصغيرةكمياتعلىالمياه

.الريانظر:.المحاصيلأرضوتفسدالنباتنمومنتقلل

كما،نطفةعذبةمياهإلىالناسيحتاج.المياهصيانة

ويحتاج.والتنطف،والطهي،للاستحمامالماءيحتاجون

وتستخدم.الجافةالمحاصيلأراضيلريالماءالمزارعون

الكثيرصناعةوفي،الكهربائيةالطاقةلإنتاجالماءالصناعات

.والمواصلاتالترويحفيأيضامهمةوالمياه.المنتجاتمن

عددفيللنمونتيجةباستمرارالماءعلىالطلبويتزايد

الأرضفيويوجد.والصناعةالزراعةوالتولمئفى،السكان

.بالتساويموزعغيرالماءولكنالماء،منوافرةإمدادات

الأخرىتتلقىبينماكافيا،مطراالمناطقبعضولاتتلقى

كماالماء،فينقصاكثيرةمناطقوتواجه.تحتاجمماأكثر

الماءليوفرواكثيرةآباراالمناطقبعضفيالناسحفر

بدرجةالجوفيةالمياهمستوىانخفاضإلىأدىمما،للزراعة

.كبيرة

بإقامةالماء،علىوالمدنالريفيةالمناطقبعضوتحصل

أيضاالسدودوتقام.خزاناتلإنشاءالأنهارعلىالسدود

يتهدد،كثيرةحالاتفيولكن.الفيضاناتفىللتحكم

الماءعلىالطلباتلتلبيةجديدةسدودبناءالفطريةالحياة

.الفيضاناتتهديداتمنللتقليلأوباستمرار،تتزايدالتي

تدفقمنيغيرلأنه؟معينةبأسماكالسديضروربما

المناطقفيالماءمنأقلكمياتسريانفيويتسببالماء،

الأراضىالفيضانيغمروحينما.الجدولمنالمنخفضة

ولايجب.الفطريةالحياةمواطنبعضتخربالسد،خلف

لمعظممناسبةغيرالمياهوجداولالبحيراتيجعلالماءتلوث

.للورقمصنعمنبالسفاياتملوثجدولوهذا.الاستخدامات

لاختبارها.عيناتالتلوثمراقبةعاملويجمع

الكثيرتحمللأنها،للمياهم!نةجداولعلىالسدودإقامة

الجداولتلكعلىالمياهخزاناتتمتلئوسوف،الطميمن

.المياهلخزنالفائدةعديمةوتصبح،بالطمي

منجزئياوالمزارعللمدنا/المياإمداداتزيادةيمكن

سريانلمنعالنباتىالكساءة)إدا)المياهحواجزإدارةخلال

الأخرىوالنباتاتشجارالأوتلعب(.السريعالمطرمياه

منالماءتحفظفهيللماء،الطي!4الدورةفيمهماجزءا

فىبالنفاذلهتسمحوبالف،لي،الأرضعلىالسريان

الماءويسري،الجوفيةالخزاناتملءيعادوهكذا.الأرض

وجداولالبحيراتإلىالأرضيأظتحتالقنواتخلال

الدورةتضطرب،النباتىال!،ءيخربوحينما.المياه

نأمنبدلأبسرعةالأرضعلي،المطرمياهوتسيل،الطيعية

بلفقطالمياهحواجزإدارةتصوزاولا.الأرضداخلتنفذ

التربة.وتعريةال!ضاناتخفضفيأيضاتساعدأنها

منجزءاالبحارسواحلاشالقريبةبعفالمدنوتسد

هذهوتتطلبالبحر،مياهملو!4لمازالةالمائيةاحتياجاتها

الوقودمنكبيرةكميات،التحليةعليهايطلقالتيالعملية

ولكن.التكلفةباهظةلة.لكوهي،الطاقةإنتاجأجلمن
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تحتاجهاالتىالطاقةيوفاتعطيسوفالشمسيةالطاقة

رخيصة.بتكلفةالتحلية

عنتنتج،مشكلاتالمجتمعاتمنالكثيرلدىيوجد

للحياةبالنسبةصحيغيرويصئالماءالماء.تلوث

الصحى،الصرفمياهمنالتخلصنتيجةوالبشرالفطرية

.المياهوجداولالبحيراتفىالصناعيةالكيميائيةوالمواد

الموادبإزالةالتلوثمنتقللأنوالمدنللصناعاتويمكن

وجداولالبحيراتفيإلقائهاقبلالنفاياتمنالضارة

عمليةوتأخذ،التكلفةباهظةالنفاياتمعالجةولكن.المياه

مهمةالأحراجصيانة

ترويحيةمناطقلتوفير

الأقدامعلىللمتنزهين

البر.فيللنزهةوالمحبين

مصادرأيضاوالأحراج

المأوىوتوفرللأحشاب

منكثيرةلأنواع

البرية.الحيوأنات

الماء،انظر:.عديدةسنواتالمياهوجداولالبحارتنقية

الماء.تلوث

مصدراالأحرا!تعد)الغابا!(.الأحراجع!يانة

مناطقأيضاتوفروهى.الفطريةللحياةومأوى،للأخشاب

علىسيراوالمتنزهين،المعسكراتيقيمونللذينترويحية

مهمةالأحراجفإنلذلكوبالإضافة.والصيادين،الأقدام

مياهمنكبيرةكمياتتمتصفهى.للمياهكمستودعات

يسببالذيالسريعالماءسريانتمنعوبذلكالأمطار،

.والفيضاناتالتعرية

توفراللراعيأراضي

ولكن.للدوابالعمتهب

ربماالسليمةغيرالإدارة

الجائرالرمممافىتشسبب

بالكساءيضرالدي

و!ط.للأرضالحضري

تعرضتالصورةهذه

اليسار(،)على،الأرض

،والأرضالجائر،للرعي

الرعيتم(اليمين)على

سليمة.بطريقةفيها

إ
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أحدالعلاجيالحرق

الكساءلتحسينالطرق

التيللأرضالحضري

الجائر.للرعىتعرضت

الأعشابالماروتدمر

الأخرىوالنباتاتالضارة

ومنفيها.المرغوبغير

نأتست!إلحشائمقثم

ثانية.تنمو

الأخشابلإنتاجتستخدمالتيالأحراجصيانةوتعتمد

الأحراجتحتفظحتىتقطعالتيالأشجارتعويضعلى

بيننسبىاتزانهوالمستديموايإنتاج.المستديمبالإنتاج

للغابة.السنويوالنموالحصاد

يتباطأأمريكا،شممالىمثل،الأماكنبعضوفي

فيوخاصة،كثيرةمناطقفىولكن.الأحراجتخريب

سريعة.بخطىالأحراجتدميريستمر،الحارةالمناطق

بالكلأ،مغطاةمناطقالرعيأراضي.المراعيصيانة

وأالمزارعتدعيممعهالاتستطع،لدرجةالجفافشديدة

الحياةمنكبيرةمجموعةالأراضيهذهوتدعم.الأحراج

.الأخرىوالدوابللمواشيالمرعىوتوفر،الفطرية

الجائر،الرعيهىالمناطقهذهفىالرئيسيةالصيانةومشكلة

المنطقة،فيجداكثيرةحيواناتترعىحينمايحدثالذي

جدا.طويلةلمدةواحدمكانفيالحيواناتتبقىحينماأو

والنباتاتالضارةالأعشابمحلهاويحلالأعشابفتموت

بسببللمياهمتزايدسريانالجائرالرعيوينئكلن.السامة

الفطرية.الحياةمواطنأيضايخربوهو.التربةتعرية

والنباتاتالضارةالأعشابلاتوفرلذلكوبالإضافة

.للدوابجيدامرعى،الأعشابمحلحلتالتيالأخرى

إمدادلضمانبعنايةالرعيأواضيتدارأنويجب

الرعيولمنع(.للحيوانالنباتي)الغذاءالأعلافمنمستمر

فىالدوابعددبالصيانةالمنادونيحددأنيجبالجائر

وقدرة.الحملعلىالمرعىقدرةلاتتعدىحتى،المنطقة

نأيمكنالحيواناتمنعددأكبرتعني،الحملعلىالمرعى

تتحركأنويجب.النباتحياةتدميردونالمنطقةتتحمله

ينموأنالعشبيستطيعحتىلاخر،وقتمنالدواب

التيالأراضىعلىاتنححريالكساءولتحسين

فيالإدارةعنالمسؤولونيطقالجائر،للرعيتعرضت

المحروثةالحقولحولالطبيعيب2الخضرللكساءال!ثريطيةالخريطة

ويستيم.والسمانالايلمثلالفطريةالحياةلتلكالمأوىتوفيريمكنها

بدونالمساحاتتلكمتلبتركالفطريةالحياةيصونواأنالمزارعون

.اضطراب
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حرقتتضمنالتي،العلاجيالحرقعمليةالأحيانبعض

بعضفىويستخدمون.السامةوالنباتاتالضارةالأعشاب

المنادينمنكثيراولكن.الأعشابمضاداتالأحيان

تضرالكيميائيةالموأدلأناستخدامها،يعارضونبالصيانة

علىالسيطرةهيالأخرىوالمشكلة.الفطريةبالحياة

.الأحيانبعضفى،الدوابتفترسالتيالفطريةالحيوانات

المفترسةالحيواناتهذهتقتلأنالمزارعينمنالكثيرويريد

حمايتها.فييرغبونبالصيانةالمنادينمعظمولكنتبعد.أو

والنباتاتالحيواناتتكون.الفطريةالحياةصيانة

وروعةجمالفىوتسهم،الطيعةمنأساسياجزءاالفطرية

العلمى.البحثفيأيضامهمةالفطريةوالحياة.الحياة

القضاءفىالإنسانأنشطةساهمتالعصور،وعبر

نيوزيلندا،فىالموةمثل،كثيرةفطريةحيواناتعلى

أنشطةتهددواليومأمريكا.شماليفيالمهاجروالحمام

الفيلمثل،الأخرىالحيواناتمنالكثيربقاءالناس

بجنوبوالأروشجتان،الألمشرالىوالخفاش،الإفريقي

هدد،الماضىوفيأمريكا.شماليوغرنو!تىآسيا،شرقي

واليوم.الفطريةالحياةمنكثيرةأنواعبانقراضالصيد

الحيواناتصيدتنظمقوانينالدولمنكثيرفييوجد

.عديدةأماكنفيانتهاكهايستمرذلكومع.والأسماك

الرئيسىالتهديدهوالأحياء،هذهمواطنتخريبإن

الحياةسكنىمناطقماتقلوغالبا.اليومالفطريةللحياة

لمناطقالطبيعيةالمواطنبعضتحويلمعوتكاثرها،الفطرية

التلوثأيضاويضر.وصناعيةوزراعيةعمرانيةتنمية

الصرفمنالكيميائيةالموادوتتراكم.الفطريةالحياةبمواطن

ومضادات،والخصبات،الصناعاتونفايات،الصحي

علبتصنيعإعادةويمكن.المعادنلصيانةمهمةطريقةالتصنيعإعادة

تصنيعإعادةأيضاويمكن.حديدةمنتحاتإلىوتحويلها،الألومنيوم

.أخرىومنتحاتوالزحاخ،الورق

وتتجمع.التربةوفيالمياهوجداولالبحيراتفىالآفات

وتصاب.والحيواناتالنباتاتأنسجةفىالملوثاتبعض

المسممة.النباتاتهذهتأكلالتيالحيواناتأيضا

ضمانهوبالصيانةللمهتمينالرئيسيةالأهدافوأحد

تطيقالفطريةالحياةصيانةوتتضمن.الفطريةالحياةبقاء

حالاتفيولكن،والأسماكالحيواناتصيدقوانين

ء3!ءصصالرا

المحاس

الحديد

220225

الأمريكية.الماحممكتبالمصدر-مأ879عامالإشاحمعدلل!

بعضأعمارالبيانىالخطيوضح

استمرإذااللهمةاللعادن

الحالية.بالمعدلاتاستخراجها

الجديدةالاكتشافاتتساهموقد

والتكنولوجياالأسعارفيوالتغير

.المدةهذهإطالةفى
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وحينئذ.الإدارةوالحمايةإلىبأكملهموطنيحتاج،كثيرة

ومحميات،قوميةمتنزهاتالمناطقبعضجعليجب

الهيئةانظر:.الفطريةللحياةامنامأوىجعلهاأوطبيعية

وإنمائها.الفطريةالحياةلحمايةالوطنية

الفطريةالحياةصيانةفيالمزارعونيساعدأنويمكن

حوافطولعلىالطبيعيالخضريللكساءأشرطةبترك

مضاداتاستخداممنالتقليلأيضاويستطعون.الحقول

.الضارةوالخصباتالافات

الذيالحدإلىالحيواناتأنواعبعضأعدادانخفضت

بعضوفى.الطيعيةبيئتهافيتبقىأنمعهلاتستيمربما

تطقثمالأسر،فيالحيواناتهذهتربىأنيمكن،الحالات

الحياةحماية؟المنقرضالحيوانانظر:.محميةمناطقفي

الفطرية.

النحاسمثلموادالمعادنتتضمن.المعادنصيانة

الصناعاتوتستخدم.والملحوالرصاصوالحديدوالذهب

لها.لاحصرلصئمنتجاتالمعادن

فيكبيربشكلالمعادنمنالكثيراستخدامازدادولقد

على،الألومنيوماستخدامزادفقد.العالمجمئأنحاء

وزاد.ام069عاممنذأضعافثلاثةإلى،المثالسبيل

.الفترةهذهأثناءفيالضعفمنأكثرالنيكلاستخدام

الذيالمعدنوهو،البوكسيتمثلالمعادنبعضوتوجد

الاحتياطياتولكن.بوفرةوالملح،الألومنيوممنهيستخرج

والنيكلوالرصاصالنحاسمثلالمعادنلبعضالمؤكدة

.عاممائةخلالتنضبربما،والخارصين

فقطمربحةبطريقةالمعادنمعظمتستخرجأنويمكن

أولأالصناعاتوتستغل.كبيرةترمسباتفيتوجدحينما

لأحفوريالوقودامصادرأعمار

إذاالأحفوريةالوقودمصادرثاخلالتدومالتيالمدةالخططهذايبين

الجديدةالتكنولوجياتطلقد،.الحاليةبالمعدلاتالإنتاجاستمر

الأعمار.هذه،السوقأوضاعوتبدلأخرىكمياتواكتشاف

العالم"!7--الهـعاونسطمه

3الأقتصادى

والتممية3

!ىرزلم؟ير!يالنفط

،ءعبم+!،صبر

!!ا!الطبيعىالغاز

بزبهلا!!كا!ص3!!

الححريالفحم

099

يرق3ع!ه!،صلمىقئ!
؟خيكهبم!!سءصكايم!كللمو

225"

.أم989عامالإلتاح!عدل

المحيطومطقةالشماليةوأمريكاالعرليةأوروبادىصماعةدولة42تصمسظمة-

.الهادئ

وحينما.نوعيةوالأعلى4سهواالأكثرالمعادنخامات

الأقلالمرتبةذاتالخاماتتستغل،الخاماتهذهتنضب

الكثيريستخرجأنويمكنالتعديزا.عملياتفىوالأصعب

والطاقةالمتقدمةالتقنيةباستخدام،فقطالترسباتهذهمن

للاستخراجهائلةطاقةالترشاتبعضوتحتاج.الهائلة

مربحا.استغلالهايكونأنلايمكنبحيث،والتنقية

أرجاءجميعفيبالتساويالمعادنترسباتولاتتوزع

مهمادوراللمعادنالمتوازنغيرالتوزيعهذاوأدى.العالم

يمكىالهـثمسيةالمجمعات

للمساعدةتستخدمأن

والأبنيةالبيوتتدكيةفي

تنميةوتقلل.الاخرى

للطاقةجديدةمصادر

إمداداتعلىاعتمادنا

التىالأحفوريالوقود

.تتضاءل
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التيالوقود،كميهم!أضقليلباالطهاقةصيانةفييساعدالمنارلعزل

وأالحدرار،بينفيماالعزلمادةتصخأدويمك!.التدفئةفيتستخدم

.أعلاه(،المكتملة)عيرالبسيطهةالسقوفطبقات!ي

،المثالسبيلعلىالقدماء،الرومانحاربفقد.التاريخفى

إنجلترا.جنوبىفيالقصديرمناجمأجلمنالسلتيين

الرئيسيةالاسبابأحدالذهباقتناءفىالرغبةوكانت

العالممنكثيرةأجزاءفىللأراضيالأسبانغزووراء

الجديد.

العلاقاتعلىالتأثيرفىللمعادنالحاجةتستمرواليوم

كبيرةكمياتالدولم!كثيرتستوردأنويجب.الدولية

الختلفة.المعادنمن

الشوائب،منوتنقيتهاالمعادنتعدينعنوينتج

ومواطنالخلابةالطيعيةالمشاهدذاتالأراضىتخريب

طرقإحدىوتتركوالماء.الهواءوتلوث،الفطريةالحياة

سطحعلىكبيرةحفرا،المثالسبيلعلى،النحاستعدين

،النحاسمصاهرمنالأبخرةبفعلالهواءويتلوث.الأرض

.الأخرىالتكريرمعاملومن،والصلبالحديدومصانع

البحيراتفىبالنفاياتالنفطمصافىبعضوتلقي

.المياهومجاري

تقللأنويمكن،طرقبعدةالمعادنصيانةويمكن

وتعدينتشغيلطرقباستخدامالنفاياتمنالصناعات

تحلأن،الحالاتبعضفيالصناعةوتستطيع.كفاءةأكثر

تدويرإعادةويمكن.النادرةالموادمحلالمتوانرةالمواد

نأمنالرغموعلى.المعادنمنتجاتبعضتصنئ!)إعادة

منتنقيتهتكلفةفإن،كبيرةبكمياتيوجدالبوكسيت

الألومنيوممنتجاتتدويرإعادةولاتحتاج.باهظةالشوائب

أيضئاويمكن.تنقيتهتحتاجهاالتيالكبيرةالكهرباءكميات

النيكلمثلكثيرةأخرىمعادنمنالمنتجاتتدويرإعادة

)الزنك(.والخارصينوالنحاسوالرصاصوالكروم

الطاقةإلىالصناعاتكلتحتاج.الطاقةصيالة

والترويح.النقلفيأيضاالطاقةوتستخدملتشغيلها.

،المنازلوتبريدلتدفئةالطاقةتستخدملذلكوبالإضافة

.كثيرةأجهزةوتشغيل،الإضاءةوتوفير،الطعاموطهي

جميعفىتستخدمالتىالطاقةمن%59حوالىويأتي

الطبيعى.والغازالحجريوالفحمالنفطمنالعالمأنحاء

منتنشألأنها؟الاحفوريالوقودالمواردهذهوتسمى

وكان.التاريخماقبلوحيواناتنباتاتمنالمتحفرةالبقايا

التلوثمشكلات

النمو!احبتالخطيرة

الصماعيةالتورةوانتشار

عشرالثامنالقردفي

عشر.التاسعالقرنواوائل

لتمفيلدفيالهواءأصبح

كتيرةومدنلانجلترا،

بالدخانمحملاأحرى

التىالمصالعسوالسخام

الححري.الفحمتحرق
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الختلفةالعالمأنحاءفيالأحفوريالوقوداستخدام

فعلاتستنفدوسوف.ام009منذعاما02كليتضاعف

فيالأحفوريالوقودتكلفةوتستمر،الإمداداتكل

.تتضاءلالإمداداتلأنالارتفاع

للطاقةأخرىمصادرتنميةعلىالأممنالكثيرتعمل

كلولكن.الأحفوريالوقودعلىاعتمادهامنللتقليل

وتصف.صعبةتنميتهتجعلالتيعيوبهلهالطاقةمنمصدر

الطاقةمثلالطاقةمصادربعضالطاقةمخزونمقالة

الحرارية.الأرضجوفوطاقةالشمسيةوالطاقةالنووية

تصونأنيجب،للطاقةأخرىمصادرتنمىأنوإلى

لأطولتبقىالإمداداتلجعل،الأحفوريالوقودالدول

المسؤوليةمعظمالصناعيةالدولوتتحمل.ممكنةفترة

العالم.طاقةمعظمتستهلكلأنهاللصيانةبالنسبة

.طرقبعدةالطاقةصيانةوالصناعاتويستإإلأفراد

استخدامالمطورةالتصنيع!ووسائلالتعدينيجعلأنويمكن

الوقودتوفيرالافرادويستطع.كفاءةأكثرللطاقةالصناعة

الوقودكميةمنيقللللعزلنظامبتركيب،منازلهمفي

الناسويستطعالهواء.وتكييفللتسخينتستخدمالتي

وإطفاء،حرارةأقلماءباستخدامالطاقةيصونواأنأيضأ

السياراتراكبويوفرأنويمكن.الضروريةغيرالأضواء

الانتقالوسائلباستخدامأوأصغر،سياراتبقيادةالنفط

العامة.

مشكلاتفيواستخدامهاالطاقةتنميةتسببتوقد

يخرب،المثالسبيلعلى،المكشوففالتعدين.كثيرةبيئية

انفجاراتوتتسبب.للتعريةالأرضويعرضالنباتحياة

فى،الصهاريجمنوالتسربالشاطئمنالقريبةالنفطابار

الوقودحرقويلوث.المحيطاتتلوثالتيالنفطبقع

الحمضى،المطرتكوينفىويتسببالهواء،الاحفوري

.المياهومجاريالبحيراتفيالأسماكيقتلأنيمكنالذي

الجيدةالصيانةتطيقاتالبيئىالضررمنتقللأنويمكن

بقدربالتعريةالتعدينفيهاحدثالتيالأرضإعادةمثل

الطبيعية.حالتهاإلىالإمكان

بينيعيش،الدولمنكثيرفيالحضر.صيانة

القرنومنذمنها.قريباأوالمدنفى،السكان%من59-75

بحيثكبيرةبصرعةكثيرةمدننمت،الميلاديعشرالتاسع

عددفيالزيادةتسايرأنالعامةالخدماتتستطعلم

التكدسمثل،المدنمشاكلظهرتوحينئذ.السكان

النقلأنظمةكفايةوعدمالمرور،حركةوازدحام،السكاني

وتعاني،بالضجيجمليئةأيضاالكبيرةالمدنومعظم،العام

الكبيرةالأعدادإلىجزئياويرحدلكالهواء.تلوثمن

المدنمنالكثيرتفتقدذلكإلىوبالإضافة.للسيارات

الكافية.الترفيهوأماكنالمتنزهات

منالكثيرانتقل،المدينةحياةفيالعيوبوبسبب

الضواحيتصبحوكلما.الضواحيإلىوالأعحالالناس

أبعدإلىالناسينتقلمزدحهء،المدينةإلىقرباالأكثر

الحضريبالتمددتعرفظروفاويصنعونفأبعد،

الزراعيةالأراضيمنجرالكثضاعتولقد.العشوائي

الحضرصيانةوهدف.العشوا؟ىالحضريالتمددبسبب

جاذبيةأكثروجعلهاالمدر،،فيالحياةنوعيةتحسينهو

حضريةمشاريعالمدنصنالكثيرولدى.للعيشوبهجة

فيوتشرع،للسقوطالآبريلةالمبانيتهدمحيث،متجددة

المدنبعضوفيآخر.جد(يدتطورأوشعبىإسكانبناء

سكنيةوحداتمنالمؤلفةوالمبانيالقديمةالمنازلترميميعاد

منالتقليلالمدنبعضوتحاوإ،.تستبدلأنمنبدلأ

النقلأنظمةبتحسينالهوا:؟،وتلوثالمرور،مشكلات

أيضاالمدنمعظموتحتاج.استخدامهاعلىوالتشجيع،العام

أكثر.حيةتروبوأماكنمتنزهاتإنشاءإلى

الأولىظصورهافيالمواردصيانة

كثيرونأناسهناكيكنلم.التاريخماقبلعصور

المصادرمنكبيرةكهياتيستخدمون،الأرضعلى

أناسحاجةكانتولهذا.بالبيئةكثيرايضرونأوالطيعية

ض!غة.بالصيانةللقيامالتاريخماقبل

كيفالناستعلمتقريبا،ت.مليون51.حواليومنذ

أيضاالنارواستخدموا.والتدانخةالطعاملطهيالناريشعلون

ويعتقد.الأحراجأيضاالفرانودمرت.الحيواناتصيدفي

نتيجةنشات)السهول(،4الإفريفالسافاناأنالعلماءبعض

الأحراخ.لحرق

منذالبليستوسينىا-لمليديالعصرنهايةمنوبالقرب

،الماموثحيوانانقرضتقريبا،عاما0).00حوالي

الكرةشماليفيالأخرىالكبيرةالبريةالحيواناتوبعض

علىقضواالصيادينأنالعلماءبعضويعتقد.الأرضية

التغيراتأنيعتقدونآخريقولكن.الحيواناتهذه

تسببتالبليستوسينيالجليدعصرفيحدثتالتى،المناخية

انقراضها.في

المنطقةفيالحضاراتمنعددظهر.الحضارةظهور

والثلاثينالحاديالقرنبينالمتوسطالأبيضبالبحرالمحيطة

الناسمنالكثيروقايم.يالميلااثالخامسوالقرنالميلادقبل

التيوالماعز،الاغناممنكبيمهـةقطعانبرعيالمنطمقةفى

تعرت،وقتوجاء.جائرةبطريقةالأرضأعشابالتهمت

أراضإلىالعشبيةالمراعىوتحولت،الرقيقةالمنطقةتربةفيه

صحراوية.شسبهوالسعةمساحاتوأصبحت،للنفايات

الأبيضالبحرمنطقةفىالأراضيمنالكثيربقيتواليوم

سيئة.ظروففىالمتولممط
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عشرالتاسعالقرندىقوميةمتنزهاتواسعةمساحاتخصصت

كاليفورنيافيالوطنىيوسيميتىمتنزهأنشئالعمثري!.القردأوائلوفي

الأمريكيالعالمجهودخلالمنبالكامل)أعلاه(،،المتحدةبالولايات

تيودورالرئيسمعواقفايظهرالذي(،اليمين)علىموير،جودالطهبيي

الموارد.لصيانةالمؤيدينكبارأحد،روزفلت

البحرمنطقةفيالقديمةالحضاراتأنمنالرغموعلى

بعضطورتأيضافإنها،بالأرضأضرتالمتوسطالأبيض

الزراعية.الأراضىإنتاجيةعلىللحفاظالصيانةتطبيقات

بلغتوالذين،المثالسبيلعلى،الفينيقيونطورفقد

أسلوبالميلاد،قبل000.1عامحوالىذروتهاحضارتهم

التربة.تعريةلمنعالتلالجوانبعلىالمصاطبإقامة

قبلمافترةفىالمحصولتدويرتقليداليونانيونوأدخل

الذين،الرومانوجلبالميلاد.قبلعشرالحاديالقرن

الثانىالقرنفيلهاحجمأكبرإلىإمبراطورشهموصلت

غزوها.التيالبلادإلىالريتطيقعنخبراتهم،الميلادي

أوروباإلىالصيانةأساليبمنالكثيرانتقلتذلكوبعد

للأرضحكيمةلإدارةالأساسكونتحيث،الشمالية

.هناك

القرنسنواتبينالفترةفىحدثت.الصناعيةالثورة

نماحينماالميلادلنن،عشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامن

.المتحدةالولاياتشرقىوشمالالغربيةأوروبافىالتصنيع

الطاقة،تديرهاالتيالالاتاخترعت،الفترةهذهوأثناء

فىالآلاتتنتجهاالتىالسلعوحلت،المصانعونظمت

.المنازلفيوتنتجيدوياتصنعالتيالسلعالمصالمحل

عنونتج.بسرعةوالبناءالمناجموأعمالوتولمئالتصنيع،

السلع.منكثيرةلأنواعالمتزايدالإنتاجالصناعيةالثورة

مجتمعاتمنالغربيةالدولمعظمالصناعيةالثورةوحولت

أيضاوجلبت.صناعيةحضريةمجتمعاتإلىزراعيةريفية

البيئية.المشكلاتمنالكثير

الحجريالفحمكانوبعدها،الصناعيةالثورةوأثناء

ونتيجة.المنازلوتدفئةللمصانعالطاقةلتوفيريستخدم

الصناعية.المدنفولتىالهواءوالعوادمالدخانلوثلذلك

الأخرىوالصناعاتالحديدصهرمنالنفاياتوكانت

أيضاالمزدحمةالمدنوتصرفوالأنهار.البحيراتفيتلقى

فىالمعالجةغيرالصحيالصرفمياهمنكبيرةكميات

المحسنةوالآلاتبالطاقةتدورالتيالالاتوزادت.المياه

علىالسدودفأقاموابمالبيئةتغييرعلىالناسقدرةمن

الواسعةالمراعىوحولوا،الكثيفةالأحراجوأزالواالأنهار،

السبخية.الأراضيوجففواللمحاصيلمزارعإلى

الفطريةالحياةتدهورتوبعدها،الصناعيةالثورةوأثناء

الحيواناتمنالعديدالتجارالصيادونوقتلكبير.بمعدل

الناسكانوحينما.المطورةوالفخاخالبنادقبوساطة

التيالحيواناتيجلبونكانوا،جديدةأراضإلىيرحلون

الفئرانوكانتالجزر.فيوبخاصة،الفطريةبالحياةتضر

الماعزورعتوبيضها.الطوروتفترس،السفنمنتهرب

الغذائيةبالإمداداتوأضرتجائرا،رعئاالأرضوالأغنام

أزالحينما،الفطريةالحياةمواطنوخربت.الفطريةللحياة

سلوكوأدى.السبخيةالأراضيوجففواالأحراجالناس

ذلكومثل،الفطريةالحياةتدميرإلىالخاطئالإنسان

السابعالقرنومنذ.الفطريةللحياةتهديدأكبرالسلوك

الحيواناتمننوع002حواليانقرض،الميلاديعشر

.الأخرىالانواعمنكثيرأعدادتضاءلتكما

العالمحولالمواردصيانة

تلوثمثلمشكلاتتقريباالصناعيةالدولكلتواجه

الوقودفىوالنقصالحضر،فيوالازدحاموالماء،الهواء

مثل،مناطقفيتؤثرأخرىمشكلاتوهناك.الأحفوري

فيكبيرةبدرجةوتطورتاكتشفتالتيأمريكاشممالى

.الميلاديعشرالتاسعالقرن

الأوروبيونالمقيمونامشوطنحينما.الشماليةأمريكا

بالمواردغنيةواسعةأرضاوجدواأمريكاشماليفى

يحاربوهاأنعليهم،كقوةالطبيعةإلىونظروا.الطيعية

ماوسرعان.المزارعيإيجادالأحراجوأزالواعليها،ويتغلبوا

الزراعيةالطرقبسبب،أراضيهمالتربةتعريةأفسدت

نأمعتقدين،جديدةمزارعالمقيمونأعدوحينئذ.الرديئة

لها.لاحدودالأرض

قوانينلديهاكانعديدةمناطقأنمنالرغموعلى

تنفذلمالقوانينفإن،الفطريةالحياةصيانةأجلمنللصيد

لصيدالقناصونجاء،الغرباكتشافوبعدجيدا.
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منكبيرةبدرجةوقللواالفراء،أجلمنالحيوانات

(،الأمريكي)الجاموسالبيسونملايينوكانتأعدادها.

ذبحواالتجارالصيادينولكنآخر.مورداالسهولفي

،م9881عاموبحلول.البيسونحيواناتمنالملايين

فيحيةالبيسونحيواناتمن055حواليهناككان

منللعديدالسيىءالاستخدامولكن.المتحدةالولايات

الأمريكيةالولاياتفىالبعضحماسأثارالطبيعيةالموارد

فيوطنيمتنزهأولوأنشئ.للصيانةالحاجةأجلمن

في-الوطنييلوستونمتنزه-الحديثالعصرفيالعالم

اولاياتبدأت،القوميةالمتنزهاتوبجانب.ام872عام

للحياةآمنةملاجئوإقامةأحراجهاحمايةفىالمتحدة

الفطرية.

جزئياالثلاثينياتفيالصيانةمشاريعبعضوبدأت

تنيسىواديسلطةوأنشئت.للعاطلينوظائفلتوفير

للتربةقاسيةتعريةمنعانتالتي،تنيسيمنطقةلحماية

الأشجار،الواديسلطةوزرعت.الفيضاناتنتيجة

كهرباءوتوفيرالفيضاناتفيللتحكمسدودعدةوأقامت

علىأيضاالحكومةوشجعت.الريفيةللمناطقرخيصة

دستومنطقة.باولدلستمثلمناطقفيالتربةصيانة

الزراعةطرقخربتهاالتي،الكبيرةالسهولمنجزءباول

بعيدا.السطحيةالطقةتحملالتىوالرياح،الرديئة

فيالانتظهارعلىالسياراتسائقيأجبرالسبعياتفيالوقودنقص

المقصوأظهر.بتروللديهاالتىالقليلةالمحطاتعندطويلةصفوف

الطاقة.لصيانةالحاجة

حركةعلىالمهمتأثيرهاالعلمبولللاكتشافاتوكان

راشيلكتبتوقد.شياتالسببمنذبالصيانةالمهتمين

التأثيرحول،البحريةالأ!ياءفيعالمةوهي،كارسون

تسممالتي،الأخرىإفاتااومبيدات،د.د.تلمادةالضار

أيضاتلوثأنيمكنوالتى،للحيواناتالطعامإمدادات

معظمعلىالحظروفرض.للإنسانالغذائيةالإمدادات

الدعايةوأدت.ام729عامفيد.د.تالاستخدامات

الجمهوراهتمامإلى،الأخىرىوالملوثاتد.د.تالضد

الأرضمنمساحاتكندافىويوجد.البيئةبصحةالمتزايد

إمداداتولديهانسبيا،قلي!ءالسكانمنوعدد،واسعة

ولم.المعادنمنالكثيرتتضمن،الطبيعيةالمواردمنضخمة

،خطيرةبدرجةالكثيرةطوبحيراتهأنهارهامعظمتتلوث

نفسها،بالدرجةالفطريةباةالحبمنكثيرةأنواعتتوافرولهذا

ولدىفيها.الأوروبيوني!تقرأنقبلمنعليهاكانتالتي

مناطقهافىالمعادنمصمادربعضلتنميةخططكندا،

التخططبدونالتعدينصناعةنمويتسببوربما.الداخلية

الفطرية،الحياةبمواطنالإء!رارفي،الحريصةغيروالإدارة

.الحيواناتأعدادوتناقص

واسعة،حارةمطرةغاباتبهايوجداللاسلينية.أمريكا

.الفريدةوالحيواناتاكباتاتأنواعمنكثيريعيشحيث

علىالمكسيكوفىتيمتها.لهامعدنيةترسباتأيضاوبها

الطيعي.والغازإنفطامنكبيرةترسباتالمثالسبيل

الأمربادئفييهتمونإصاكاالذينالأسباناستعمر

العالممنالأخرىالخاموالموادالذهبعلىبالحصول

الأسبانقصرولقد.اللاوريةأمريكامعظمالجديد،

التيوالمناطقالتعدينهـساكزحولعامبوجهمستوطناتهم

اللاتينيةأمريكامعظمد،نتوهكذا.منالسببمناختتمتع

لحديصبها،لمفطريةأرأضمنقريبوقتحتىتتكون

المدنمعظمحولالأرضأنمع،اضطرابأيكبير،

أمريكافىالاستيطانوءطن.قاسيةبدرجةأضيرت

لتدميرالواسعالانتشارمنوعانتتوسعا،أكثرالولحمطى

التربة.وتعريةالجائر،والرعيالأحرا!،

أمريكادولمنكثيرفيبسر.كلةالسكانأعدادويتزايد

عددبدأ،المعيشةمستوىولرف،فقراء.ومعظمهماللاتينية

فىويوجد.والزراعةالهكناعةفيبرامللتوسعالدولمن

التجارية.قيمتهالهاأشجارالمطيرةالحارةالمناطقأحراج

منأجزاءالدولمنكثيرواقتطعت،الخشبإنتاجوزاد

حيث،البعيدةالمناطقإلىللوصولالطرقلبناء،الأحراج

المزارعونأزال،لذلككافةوبالإة.المعادنترسباتتوجد

تربةولاتعطي.المحاصيلأراضلزراعةلتوفيرالأحراج

ومعظم.جيدةزراعيةأراضي،عامبوجهالمطرةالأحراج

مزارعىمنقليلويستطع،خصبةغيرالحارةالمناطقتربة
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يستمرالأحرىالحوليةأمريكاللادو!ىالبرازيلفيالغاباتتدمير

الاشتصاديةالسميةسينالموارسةتحديالملادهدهوتواحه.عاليةبوتيرة

الموارد.وصياسة

لإثراءيحتاجونهاالتى،الخصباتشسراءاللاتينيةأمريكا

للتصلب،الحارةالمناطقترلةتميل،لذلكوبالإضافة.التربة

غيرحينئذوتصبحالمباشر؟الشمسلضوءتتعرضحينما

أشعجاراالمزأرعونيزيلوبالتالى.المحاصيللزراعةصالحة

.حديدةزراعيةأراضلتوفيرعامكلأكثر

فيوالزراعةأصناعةافىالتوسععنينجموهكذا

الفطرية.الحياةومواطن،الأحراجتدميراللاتينيةأمريكا

الأحراجلحفظوطنيةمتنزهاتأررولامنالكثيروأنشأت

لاتكونالحالاتمنكثيرفيولكن.الفطريةوالحياة

فعالة.الحماية

أوروباجسوبىفيالأرضمنالكثيرتضررأوروبا.

الدوابورعيالأحراجتدميرجراءمنشديداتضررا

الكساءوتناثر،التلالجوانبفيالتربةتعرتفقدالجائر.

وقد.رديئةنوعيةمنوهو،العشبيةالأراضىعلىالنباتي

زرعلإعادةبرامجأوروباجنوبيفيعديدةدولبدأت

فيالنباتيالكساءولتحسين،التلالجوانبعلىالأشجار

العشبية.الأراضي

منالكثيرتغطيالأحراجمازالتأوروباشمالوفي

.الجنوبفيكماكبيراليعرالبيئيوالتخريب،الأراضي

الذين،الناسأوائلبينمنأوروباشماليأهاليوكان

الحراجة.علموأنشأواللأشجارالبيئيةبالقيمةاعترفوا

وفي.محنواتلعدةالفويةالحياةصيانةأيضاومارسوا

ويتحمل.خاصةملكيةالأرضامنالكثيرالدولبعض

كما.الفطريةالحياةحمايةعنالمسؤوليةالأراضىأصحاب

طبيعية.محمياتأيضاالدولمعظمأنشأت

03منوأكثر،وطنيةمتنزهات01بريطانياأنشأت

المساحاتهذهلحماية،رائعطبيعىبجمالتتمتعمنطقة

منالكثيريثيرأمرالانوالتلوثضار.تطورأيم!

وتهتم.لضبطهالقوأنينأدخلتولقد،الاهتمام

الموابوالمبانيبصيانةالختلفةالحكوميةالسلطات

مثلالمستقلةوالمنظماتالمحليةالسلطاتوتبذل.الأثرية

صيانةمشاريعلرعايةالكثير،الفطريةالطيورصندوق

عنعامبوجهمسؤولةالأحراجأعماللجنةوتعد.البيئة

للحياةأم819قانونويهدفالأشجار.إدأرة

ذاتالمواقعحمايةإلى،الريفيةوالمناطقالفطرية

جماعاتمنالكثيرويعتقد.الخاصةالعلميةالأهمية

الأخضروالسلامالأرضأصدقاءمثل،الضغط

لمواجهةالكثيرعملنحتاجأنناالأخضر،والحزب

البيئة.ضداضهديداتا

أحتياطياتأكبروالآسيويالأوروبيبشقيهاولروسيا

صيانةعلىأيضاالدولةوعملت.العالمفىالأحراج

الحياةروسيااستغلتحيث،الفطريةللحياةمممادرها

روسياعملت.كبيرةوبدرجةتجاريااستغلالألديهاالفطرية

الحياةمواردمنوغيرهاالقطبيةالدببةحياةحمايةعلى

الفطرية.

تيزالتيالكائاتلهدهالعلميةالدراسةفىيسهمالسلاحفقياس

مهمةالعلميةالمعلوماتتلكومتللأستراليا.المحيطهةالبحار!ى

الموارد.لصيالةللممادين



لصيالةخاصةفنيةأساليبإلىتحتاجالقاحلةالأراضيفيالزراعة

التيالتربةمنبرصيدالمزارعانهذانيعزقهاالتىاللوزشجرةتحاطالماء.

المطر.مياهحفظع!تساعد

يوجدمماأكثر،نسمةبلايين3حواليبهايوجدآسيا.

صعوبةالآمسيويةالدولمنالكثيرويجد.أخرىقارةبأية

تدعمأنيجبالأرضلأن،الطبيعيةمواردهاصيانةفي

.الناسمنالكبيرالعددهذامثل

إنتاجأجلمنكثيرةأحراجقطعتالمسيا،جنوبىوفى

تدميروقلل.والصناعاتللمزارعالأرضولتمهيد،الخشب

منالكثيرويتهدد.الفطريةللحياةالعي!قأماكنالأحراج

الناسمنالكثيرويقتلالجائر.الصيدباسياالفطريةالحياة

لحدائقلبيحهايصطادونهاأو،الطعامأجلمنالحيوانات

الأليفة.الحيواناتوتجار،الطبيينوالباحثين،الحيوانات

للخطر،معرضاالضخمةآسياحيواناتمنالعديدوأصبح

والأسود،،الأفيالمثلالجائر،والصيدالمواطنتدميربسبب

القوميةالمتنزهاتوأنشئتوالنمور.،القرنووحيد

وهيللخطر،المعرضةللأنواعآمنةكملاجئوالمحميات

القومي،كازيرانجامتنزهوشضمن.للسياحجذبأداةأيضا

أوجنجومحميةالكبير،الهنديالقرنلوحيدمأوى،اسام

القرنلوحيدمأوىوهيبإندونيسيا،الطيعيةكيلون

.ويالجا

،الأخشابأجلمنالأحراجالناسقط!ع،الصينوفي

الأنهارفىالتربةوترسبت.للتربةشديدةتعريةإليأدىمما

سميولقدالماء.نوعيةمنخفضمما،المياهومجاري

ذاتالتربةلأن،الاسمبهذاالأصفر،النهرأوهيهواج

وقدالاصفرار.إلىيميللوناالماءتعطيالباهتاللون

نهريفيضلذلكونتيجةالنهر،قاعأيضاالتربةرفعت

924الطبيعيةالمواردصب،نة

.المحمياتإقامةخلالمنحزئياتتحققالإفريقيةالفطريةالحياةحماية

كينيا.فىلكعلرائدمحميةفيهذهالوحيواناتتتجول

وخسارةبالممتلكاتكبيرةأضرارامسبباغالبا،هىهوانج

الأرواخ.في

،كثيرةأراضيالصحاريتغطي،الأوسطالشرقوفي

زراعيةأراضإلىالريطريم!عنالمناطقبعضوتحولت

المنطقةفىالزراعيةالأراضيبعضخربتولقد.منتجة

مشكلةوهي،التربةفيالماحتراكمبسببكبيرةبدرجة

المروية.الأرا!ىفيعامة

عنأمشراليافيالصيانةحرىقشميزأستراليسيا.

المساحةحيث،ميزاتب!دةالأخرىالبلادفيالحركات

درجةبعدتبلغلمأيضاوصي.قليلالسكانوعددواسعة

الأخطاءلتجنبالفرصةأهل!اولدى،التصنيعمنعالية

.أخرىأماكنفيوقعتالتى

منكثيرةأنواعابألرو!رالياالفطريةالحياةوتضم

الكنغروحيواناتا!كيسية.الجواناتتسمىالحيوانات

منتتنافسإذافهي،رعيحيواناتالأخرىوالكيسيات

فيترعىالتيالأغناممعوالمأوىوالماء،،الطعامأجل

لأنهمالكنغرحيواناتكلنالكثيرالرعاةوقتل.المراعي

العشبإمداداتمنتقالالحيواناتأنيعتقدون

حيواناتمنالكثيرأيض!االصيادونوقتل.للأغنام

فىللاستعماللحومهاوب(جلودهاأجلمنالكنغر،

حظرت،ام739عاموؤئي.الأليفةالحيواناتغذاء

ولحومهاوجلودهاالحيةالكنغر-حيواناتبيعالحكومة

انقراضاحتمالمنخثصيتلأنها،الاخرىالدولإلى

.الحيوانات
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خمسينياتفيأسترالياإلىالأرانبإدخالوأدى

لأكثردامتكبيرةصيانةمشكلةإلىالتالمئكلشرالقرن

لهذهمفترسةحيواناتتوجدلاأسترالياففي.قرنمن

بذلكوارتفعتأعدادها،منتحدأمراضأوالأرانب

للسيطرةالأخرىالإجراءاتفشلتأنوبعدأعدادها،

فيالأرانبأعدادتحفيضفيأسترالياعلماءنجحعليها،

الورميسمىمرضإلىالحيواناتبتعريض،الخمسينيات

الهلامي.

قضاياحولبالصيانةوالمنادونالمزارعونتصادموقد

الشعبحاجزإلىالآفاتمضاداتنزحقضيةمثل

باحتمالبالصيانةالمنادونأيضاوينشغلالكبير.المرجانية

الأراضىفيزاحفةعحارىمايومفيلأستراليايكونأن

الرعيممارساتتقفمالمالأمطار،هطولفيهايقلالتي

الصناعاتعلىبالمحافظةالمنادونأيضاويختلفالجائر.

الأخطاربسبباليورانيومتعدينمثلقضاياحولالتعدينية

يستخدمالتيالنوويةوالأسلحةالطاقةلصناعةالمحتملة

فيها.

منالأقلعلى5%لصيانةالآنأسترالياوتهدف

تحتويالتىالمناطقتتضمنوالحيواد،النباتلحياةالأرض

فيالموجودةالمتنوعةالنباتاتمجموعةفىنوعكلعلى

الحياةوخدمة،القوميأستراليامتنزهوساعدأستراليا.

علىام759عامفىأنشئااللذانبأستراليا،الفطرية

وعلى،الفيدراليةالحكومةتحكمهاالتيالمناطقصيانة

الطبيعيةالمناظرذاتالرئيسيةالاستراليةالأراضياختيار

حمايتها.أجلمنالبيئيةوالأنظمةالجميلة

معظمظهرت،العشرينالقرنمنالستينياتوحتى

ببقاءعلاقةعلىوكأنهانيوزيلندافيالصيانةمشكلات

لايطر،طيروهو،التاكاهيطيورمثلالختلفةالطيورأنواع

أولأنشئام8!4عاموفي.انقرضأنهمايومفياعتقد

بنيوزيلنداالعشرةالقوميةالمتنزهاتوأصبحت.قوميمتنزه

المتنزهاتهيئةإشرافتحتالبلدمن8%تغطيالتي

فيويوجد.أم529عامفيأنشئتالتي،القومية

منالحمايةتحتتقعمنطقة000/1حواليأيضانيوزيلندا

الجمالية.الاهميةذاتصفاتهاأجل

تربيةعلىالناسمنالكثيريعتمدشماليها،فيإفريقيا.

للصحراء،الجنوبيةالحافةطولوعلىوالماعز.الأغنامقطعان

الجائر.الرعيمنكبيرةبدرجةالأرضمنالكثيرتضرر

بعدبسرعةالرمليةالتربةتتعرى،القاحلةالمناطقهذهوفى

شبهإذاالأرضوتصبح.الواقيالخضريالكساءأزيلأن

أمتدادفيوالجفافالجائرالرعيأسهملقد.وصحراوية

حدودهامنأجزاءطولعلىتزحفالتيالصحراء

.عامكلكم48بحوالىيقدربما،الجنوبية

الحيواناتأعدادانخفضتوالجنوبيةالوسطىإفريقياوفي

منالكثيروتعرضالجائر.والصيدالمواطنتدميربسببالبرية

كغنائمتثمنلأنهاالجائر،للصيدالفطريةالحياةأنواع

قيمتهالهامثلاالفيلفأنياب.القيمةللمنتجاتوكمصادر

فيتستخدمالتيلجلودها،تثمنوالفهود،للعاجكمصادر

الدولمنالكثيرسنتولقد.الثمنباهظةالفرومعاطفصنع

المناطقفيالقوانينتنفيذولكن،صارمةصيدقوانينالإفريقية

الفيل،لأنيابالتجاريةالقيمةوتجعلصعبا.دائماكانالنائية

العالمية،السوقفىالأخرىالحيواناتومنتجاتالفهد،وجلد

بدرجةمربحا(القانونيغير)الصيدالحيواناتعلىوالسطو

الكثيرأنشأتالفطريةللحياةأكبرحمايةأجلومن.كبيرة

من،كبيرةومحمياتوطنيةمتنزهاتالإفريقيةالدولمن

إفريقيا.جنوبفىالوطنىكروجرمتنزهأقدمها

مشكلاتمنالعديدتتضمن.الدوقيالمشكلات

المحيطاتومواردالبحريةالحيواناتالدوليةالصيانة

،المثالسبيلعلى،للحيتانالتجاريفالصيد.الأخرى

الحيتانمنعديدةأنواعاالانقراضويهدد.دوليةمشكلة

تنظجمالدولبعضحاولتولقدالجائر.الصيدبسبب

الدولية،الحيتانهيئةفىاششراكهاطريقعنالحيتانصيد

ولكن.عامكلتصادأنيمكنالتيالحيتانعددتحددالتى

خططها.لتنفيذالسلطةلاتملكاللجنة

والمصادر،والمعادن،الحيواناتصيانةتصبحوقد

وربما.القادمةالأعوامفيعليههيمماأهميةأكثرالأخرى

المواردفيوالنقص،المتزايدةالعالمسكاناحتياجاتتؤدي

العالم.محيطاتمواردتنميةمنالتعزيزإلىبالأمالختلفة

الطبيعةلصيانةالدوليوالاتحادالمتحدةألامتدعم

الحياةصيانةبرامج،الأخرىوالمنظماتالطيعيةوالموارد

الحياةعنالمعلوماتالدوليالاتحادويجمع.الفطرية

المعلوماتهذهوينشر،العالمفيللخطرالمعرضةالفطرية

الفطرية.الحياةلمعلوماتالأحمرالكتابكتابهفي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

والماءالتربةصيانة

المجاريالسدلظام،الزراعيالإنتاج

الغذاءمخزودالحجريالفحمالتربة

العالميةالصحةمنظمةالفيضالىالمياهتصريف

الجوفيةالمياهالماءالتعرية

الري

الفطريةوالحياةالأحراجصيانة

الفراءالسمكصساعةأ!طريةاالحياةحماية

الوطنيةالمتزهاتبالشراكالصيدالحيوان

لحمايةالوطميةالهيئةالطائرالأشجاررراعة

وإنمائهاالفطريةالحياةعلم،الغاباتالسالمود



251الأسمادصدد

والطاقةالمعادنصيانة

النفطالمعدنالطاقةمخزون

الحضرصيانة

المصكنالعامةالحديقةالفضلاتمنالتخلص

المدينةالهواءتلوث

صلةذاتأخرىمقالات

الأخضرالسلامالبيئيالتلوثالتصنيعإعادة

الطيعيةالمواردالطبيعةتوازنعلم،البيئة

الموضوعصرعنا

المواردميانةأهمة-1

المواردعلىالطلباتتلبية-أ

الحياةنوعيةعلىالحفاظب-

المواردصيانةأنواع-2

الفطريةالحياةصيانةهـ-التربةصيانة-أ

المعادنصيانة-والمياهصيانةب

الطهاقةصيانة-زالأحراجصيانةج

الحضرصيانة-حالمراعيصيانة-د

الأولىعصورهافيالمواردصيانة-3

التاريخماقبلعصور

الحضارةظهور-ب

الصناعيةالتورة-ج

العالمحولالمواردصيانة-4

أستراليسياهـالشماليةأمريكا-أ

-إفريقياواللاتينيةأمريكاب

الدوليةالمشكلات-زأوروبا-ج

آسيا-د

أسئلة

صهمة؟الطيعيةالمواردصيانةأصبحتلماذا-ا

المواردبصيانةكيراأمريكاتسماليفيالمقيمونيهتململماذا-2

الطبيعية؟

منازلهم؟فيالطاقةعلىالأفراديحافظكيف-3

التربة؟تعريةمنالمزارعونيقللكيف-4

الحضر؟صيانةماهدف-5

؟اليومالفطريةللحياةالرئيسىالتهديدما-6

وأالأسماكأوالمفترسةالحيواناتأسرأوقتلالصيد

الفرو،أو،الطعامأجلمنالصيدويمارسالطر.جوارح

ماوأكثروالتريضوالترويحللمتعةالتماساأوالجلد،أو

والأرانبوالدببةالنمورمثلالبريةالحيواناتيصاد

الطيورمثل،الأخرىالصغيرةوالحيواناتوالسناجب

والوز.كالبط

)سمكالأطروطسمكمنالسمكصيديتراوح

المارلينسمكإلىوالبحيراتالجداولفىالموجودنهرى(

المحيط.فىيعي!قالذىالضخم

الموسوعةؤىصلةذاتمقالات

الطبيعيةالمواردصيانةالأسماكصيدالأسماك

الطهائربالرمحالأسماكصيدالفويةالحياةحماية

الفراء2بالشراكالصيدالحيوان

الصيدتنطمقوانينرياضةالصيد،السفاري

انتشارا.الترويحأشكالأكثرأحدالأسماكصيد

كثيرةأصنافبصيدالأ!مارمختلفمنالناسيستمبع

والخلجانوالبحيراتوالأنهارالماءجداولمنالاسماكمن

.والبحار

عصيباستخدامالأسماكبصيدالناسبعضويقوم

ذاتالصناراتغيرهمويستخدم،الخيزرانمنبسيطة

إضافيةومعدات،اركراتذاتوالصنارات،القصبات

الأشخاصعلىويطلق،.لاستخدامهأكبرمهاراتتتطلب

.بالصنارةالصيادينالأهـ!اكصيدرياضةيزاولونالذين

الأسماكصيديمثلهالذ.يبالتحدييستمتعونوهم

الصيادينمنكثيرويحاولبها.والإمساكبالصنارة

بعضأنإذ.الأسماكن3معينةأنواعصيدبالصنارة

أخرىأسماكوهناكلجصالها.خاصةبصفةتقدرالأسماك

.الهربجاهدةوتحاولعاديتي!غيرسرعةأوبقوةتتميز

عليهاالتغلبمنلابدمخادعاصيداالأنواعبعضوتعد

بها.للإمساكودهاءبحيلة

يالقاءالصيد،الشائعةالأس!ماكصيدطرقبعضتضم

بالجذبوالصيدبالجرفوالصيدالساكنوالصيدالطعم

أكثرمنواحداالطعمبإلتثاءالصيدويعد.العائموالصيد

)وهوالشركلمالقاءبادسنارةالصائديقومانتشارا.الطرق

فيبحذرالخيطبشعيدثمالماء.فياصطاعي(طعم

حالةفيأما.الطعمتأكلكىالسمكةلإغراءمنهمحاولة

الماءفيبالطعميلقيبادممحنارةالصائدفإنالساكنالصيد

تأتىلكيوينتظرراسمر!بمنأوالشاطئعلىمن

الصائدفإنبالجرف"لصيدحالةفيأما.الطعمتأكلسمكة

معبحريةللإنجرافسكب5خلفيجرالطعميتركبالصنارة

الطعمبالجذبالصيد-حالةفىبالصنارةالصائديجرالتيار.

يعلقالعائمالصيدحالةوفي.يتحركمركبخلفمن

الصيد.صنارةا!ةعواأسفلالطعمبالصنارةالصائد

الترويحي.الألصسماكصيدالمقالةهذهوتتناول

الأسماكصيدمعدات

أنواعاالأسماكصيدمعداتصناعةأصحابينتج

صيدأنواعمننوعلكلمصممةالأدواتمنمختلفة

ذاتالصناراتالأسماكصيدأدواتوتضم.الأسماك

ذاتوالصناراتالبكراتذاتوالصناراتالقصبات

والعواماتالرصاصيةوالأثة،لالأسماكوأشراكالخيوط
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بشكلالمعداتاختيارويتوقفوالطعي،والخطاطيف

صيدها.المرادالاسماكأنواععلىأساسي

منمصنوعةالطرفمدببةقوائمهي.القصبات

الأكثرهيالجرافيتيةوالقوائم.الجرافيتأوالليفيالزجاج

ومرنة.وقويةالوزنخفيفةلأنها،شيوعا

.متعددةوأشكالوأوزانبأطوالالقصباتتصنع

منمعيننوعمعتستخدمبحيثقصبةكلوتصمم

طعمتستخدمالتيفالقصبة.البكراتذاتالصنارات

الذبابةبكرةمعتستخدممثلأ،،الاصطناعيةالذبابة

التيمرونتها،فيأيضاالقصباتوتختلف.الاصطاعية

الكبيرةالأسماكصيدويستلزم.والصلبةاللدنةبينتتراوح

.كبيرةمرونةذاتقصبات

الأسماكصيدخيطلحفظتستخدم.البكرات

منرئيسيةأنواعأربعةوهناك.واستعادتهوإطلاقه

للطعمالملقية3-المتعددة2-الدوارة-ا:البكرات

أنواعمننوعكلويصنع،الاصطناعيةالذبابة-4

البكراتمنكلوتعدمتنوعةوأشكالبأحجامالبكرات

انتشارا.وأكثرهااستخداماالبكراتأنواعأسهلالدوارة

علىمثبتةالوجهمفتوحةمسلكةلها.الدؤارةالبكرات

تدورولا،للقصبةموازرأسىوضعفىبهاخاصمقعد

إلقاءيتمفعندما.امشعادتهأوالخيطإلقاءيتمعندماالمسلكة

للمسلكة،المفتوحةالنهايةمنفقطينزلقفإنهالخيط

أداةوهناك.فيهالخيطلجمعمقبضالدوارةوللبكرات

و!حركارري!ة.حولالخي!القابفتلفتسمى

الخيطلفيتمبحيثوخارجهإطارهاداخلالمسلكة

تجذبعندماإلانفسهاالمسلكةتدورولامساو.بشكل

السحب.لاتجاهمعاكساتجاهفيالخيطسمكة

صيدفيأساسيبشكل-تستخدم.المتعددةالبكرا!

وهي.المفتوحةالبحارفىأوالبحارشواطئعلىالأسماك

إلىمرتينمنتدورالمسلكةتجعلبطريقةداخليامجهزة

وهذا.واحدةمرةالبكرةمقبضإدارةعندأربمرات

وتزود.الخيطاستعادةفيعالمعدلذاتالبكرةيجعل

الرافعة،أوالنجمةسحببنظاميسمىبماالمتعددةالبكرات

تعلقتالتيالسمكةعلىأقلأوأكبرضغطايمارسوالذي

.بالخطاف

أفقياتوضععريضةمسلكةلها.للطعماففقيةالبكرات

الخيطلإطلاقيدورمقبضوللبكرةبها،خاصمقعدعبر

يدورمرةكلفيدوراتعدةالمسلكةوتدور،واستعادته

.واحدةمرةالمقبضفيها

تخزينالأساسيةوظيفتها.الاصطناعلهالذبابهبكرات

وبكرات.بالخطافالمعلقةللسمكةالخيطومدالخيط

إلقاءفعند.الخيطلإلقاءمصممةليستالاصطاعيةالذبابة

والبكراتالقصبات

الدوارةالبكرات

المتعددةالبكرات

للطعمالملقيةالبكرات

الاصطناعيةالذبابةبكرات

الدوارةالقصبةأجزاء

لمستدقالجزءا

---ءمستدق

ئوخهات

رصلحلقة

وصلحلقة

---لمرشدا

أماممطمقبض

البكرةموضع

غلا!عقب

--لآلةا



الماءإلىويلقىباليدالبكرةمنالخيطجذبيتم،الذبابة

.الصنارةقصبةبوساطة

التيل،مثلطبيعيةأليافمنالخيوطتتكون.الخيوط

.الداكرونأوالهيلونمثلالاصطخاعيةالأليافأووالحرير،

مغزولةأومجدولةكثيرةأليافمنالخيوطبعضوتصنع

وهيواحدةطاقةذاتخيوطمنأخرىتتكونبينمامعا.

.الأليافمنفرديةخيوط

استخداماالواحدةالطاقةذاتالخيوطوتستخدم

والملقية،والمتعددة،الدوارةالبكراتمنكلفيواسعا

وكثيرا.الوزنوخفةبالمتانةتتميزالخيوطوهذه.للطعم

الذبابةبكراتمعالمجدولةالخيوطتستخدمما

ذاتالخيوطمنوزناأثقلالخيوطوهذه.الاصطخاعية

إلقاءفىألمماسياالزائدالوزنهذاويعدالواحدةالطاقة

بخفةالخيطحملعلىيساعدلأنهالاصطناعيةالذبابة

الهواء.في

ال!ثراكأنواعبعض
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الذيالوزنوهوالأرطالمعياربالخيوطرتبتقدر

اهسشخدمالخيطوزنقفويتمقطعها.دونرفعهيمكنها

الأسماكونوعوالبكرةسةالقصحجممنكلعلىوقوته

.صيدهالمراد

منمصنوعةخيطجةوءملاتهي.الأسماكشراك

الخيطبطرفالشركودضل.معدنيةأواصطاعيةمادة

الاصطناعيةالشراكوتست!كدم.خطاففيهويثبت

لأنهاالمجدولةالخيوطمعالواحدةالطاقةذاتالخيوط

وتستخدموالخطافا-فيطبينظهوراأقلاتصالأتتيح

ذاتأوالألمشانحادةالألصسماكصيدعندالمعدنيةالشراك

وتتراوح.الخيطتمزقأنيمكنوالتىالصلبةالقشور

ويمكنأكثر.أوم4ونحوسم03بينطولهافىالشراك

الدوارتسمىأداةساطةبوالخيطفيالشراكتثبيت

يمنعثمومن،بحريةبالدورانللشراكالدوارويسمح

.والشركالخيطمنكلالتفاف

!ول!

س!إلماء،فوقيطفواللطقطقالقرص

فمفإنسريحة،بحركةالقصبةتهزوعندما

وي!درالماءتحتيغطسالمجو!القرص

.الأسماكتجذبطقطقةأصوات

سطحعلييطفووالغاطسالطافيالقرص

يغطس!ثم.الحيطاستعادةتتمأنإلىالماء

السطح.تحتالقرص

استعادةأثماءبسرعةيغطم!الغاطسالقرص

إلى3منيبلغعمقإلىيغطسوقد.الحيط

أمحنر.أوم6

يتمعندمايدورمعدليلصلدهالدوارة

الدوارةالأقراصوتجذبالماء.حلالجذبه

وألوانهاواهتزازها،بحركشها،الأسماك

الزاهية.البراقة

تقفزأوتنزلقجعلهايمك!البلاستيكيةالدودة

استعادةطريقصوذللثالماءقاعطولعلى

بالسهولةبالأعشا!تتعلقوهيببطء.الخيط

.الشراكمنأحرىأنواعبهاتتعلقالتي

اصطدامهابعدبسرعةتغطممىا!لترقصة

المترقصةفإدالقصبةتهزوعندمابالماء.

بقفزاتالقيامطريقعنالأسماكتجذب

الماء.قاعطولعلىسريعة

وموادوالشعر،،الريشم!حشع2الذبابات

اليسار()علىالمبللةالذبابةوت!طم!.أحرى

)علىالجافةالذبابةأماالماء.س!تحت

السطح.علىت!وفإنها(اليمين

!إ"-بر

منمصنوعطويلجناحلهاالحأساقةالذبابة

تحاكيبحيثمصممةوهيالتصعر.أوالريمش

الذباباتمعظموتغطص.صغيرةطعمسمكة

السطح.تحتالخفاقة

خلالتحذبعندماوتتذبذبترفراثالمللعقة

الشركمنالنوعهذاحركةوتصعمالماء.

الجريحة.الطعمسمكةحركةتحاء!بحيث
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تتصلالرصاصمنأثقالهى.الرصاصيةالأثقال

فيعليهوالإبقاءالطعمبتغطسوتقومالشراكأوبالخيوط

يكفيالذيالرصاصيالثقلبالصنارةالصائدويختارالماء.

كما.فيهالمرغوبالعمقعندالطعمعلىللحفاظوزنه

مما،للخيطإضافياوزنا-أيضا-الرصاصيةالأثقالتعطي

الأثقالوتصنعأبعد.مسافةإلىإلقائهافييساعد

القيعانذاتللمياهمصممةطرقبعدةالرصاصية

مابينوزنهاويتراوح.الرمليةأو،الطينيةأو،الصخرية

اكجم.4،وجم81.

تصنعوهيالماء.فىمعلقابالطعمتحتفظ.العوامات

الطفويمكنهاأخرىمادةمنأو،البلاستيكأوالفلينمن

بالماءجزئياالعواماتبعضملءويمكنالماءسطحعلى

المسافةتحديدويتوقفإلقائها.عندإضافياوزنالتكتعسب

العمقعلىوالطعمالعوامةبينفيماالخيطمنالمطلوبة

وأسفللاعلىالعوامةوتتذبذبالطعمعندهيتعلقالذي

.الخطافسمكةتعضعندما

ومئاتمختلفةبأحجامالخطاطيفتصنع.الخطاطيف

عدةعلىوشكلهاصئالخطاطيفويتوقف.الأشمكالمن

الأسماكوحجمالمستخدمةالصيدأدواتنوعمنهاعوامل

صيدها.المرغوب

الأسماكلصيدالمستخدمالطعميكونقد.الطعم

اصطاعيا.أوطبيعيا

والماءالعذبالماءأسماكمعظمتتغذىالطبيعيالطعم

سمكةفإنولذا،الصغيرةبالأسماكأساسيبشكلالمالح

منواحداتعدماصنارةخطاففىمثبتةحيةصغيرة

الطبيعي.الطعمأنواعأفضل

،الديدانمثلبحيواناتأيضاالأسماكتتغذىكما

جميعهاوتستخدم،والضفادعوالجراد،البحر،وجراد

وقد.العذبالماءمنالأسماكصيدفيحيةطعومآ

الساكنة،والديدان،الانقليسسمكمنكليستخدم

المالحة.المياهمنالأسماكصيدفيوالجمبري

الميتةبالحيواناتالأسماكمنكثيرةأنواعوتتغذى

الأسماكهذهمثلصيدويمكن.الحيةبالحيواناتوكذلك

الأسماكمنقطعمنيتكونالذيالمقطوعالطعمبوساطة

وبيض،الجبنبالصناراتالصيادونيستخدمقدكما.الميتة

طعما.الخبزوعجين،الأسماك

منمتنوعةمجموعةمنيتكونالاصطناعيالطعم

الطعمالشراكبعضوتشبهالشراكتسمىالأشياء

وأبألوانها،الأس!اكأخرىشراكتجذببينما،الطبيعى

وخلافا.العاديةغيرأصواتهاأوحركتها،أونقوشها،

الشراكاستخدامإعادةيمكنفإنه،الطيعيةللطعوم

وبقوةبعيدةلمسافاترميهاأيضاويمكنالاصطاعية

الشائعةالخطاطيفأنواعبعض

!

الدمكخطافأجزاء

السمكصيدمعداتبعض

لبيت!ثقالة

ور

ئيهاكة"حلق!

/!كا!شقوقةثقالة
تهلقه!كا-!صيرصاوعاء

كنلارز
!اورأتحا

لأ"بلامتيككرةفةطو

السمكلصيدرئيسيتانعقدتان

!دتانوتوجد.شددةأعراضفيتحمشذمالسمكصيدعقد

العقدةتستخدم.الدمويةوالعقدة،المحسنةالملويةالعقدةهمامهمتان

وأالخطهافنحوللسمكالجادبةوالأدواتالصناراتلشدالأولى

الجاذبةالأدواتأوالصنارةبدورانيسجحالديالمرودأوالطعم

وأصارتينلربطالدمويةالعقدةوتستخدمالتواءهما.ويمنع،بحرية

ببعضهما.جادبتينأداتين

صكاصث!!م!3قصبة!ىاغ.

كاكاىررأكورالحئبطر.ش!
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طرقخمس

خيطلإعداد

السمكصيد

الحيطيزودالذبابةأسلوبففي.السمكصيدحيطإعدادفيالمستخدمةالأساليبمنأنوأعخمسةالرسمفىتشاهد

عمقفيال!هعمهسمكثقالةتست!شدممتحركزورقخلالمنالصيدأوالجرفوصيدالأعماقصيدوفي،طويلبرشد

الماء.داخلالطعملتعليقعوامةايمشخدامفيمكنواق!(زورقمنأوالشاطئمن)الصيدالثابتالصيدفيأما.معين

--حسلم

ث!"ليةحلقة

مرلأ!أ!م

السئمنال!هميدلأسلوب

أعماقثقالة

كاي

كهاصةثقاله

-ف

طوف

الثابتالصيدأسلوب

المتحر،!الزرروأسلوس

تقالة

---!سص-حسح!"

مركطسر-
!!-!حمسصص--

الذبابالشراكمنالأساسيةوتضالأنواع.شديدة

والملاعق.والدوارةوالأقراص

منوتصنع،الوزنخفيفةبأنهاالذبابشراكشسم

موادأو،الصوفيأوالقطيالغزلأوالشعر،أوالري!

أسماكاأو،الحشراتتشبهوهي.الخطاففيتربطأخرى

ذباباتوتحذب.للأسماكآخرطبيعيطعامأيأو،صغيرة

وهناك.العاديغيرشكلهاأوبألوانهاالأسماكأخرى

الجافوالذبابالمبللالذباب،الذبابمنأساسياننوعان

الجافالذبابأماالماء،سطحتحتالمبللالذبابويغطم!

الماء.فوقيطفوفإنه

وهيالبلاستيكأوالخشبمنالأقراصشراكتصنع

وأ،الضفادعأو،الصغيرةالأسماكتشبهبحيثمصممة

الأقراصمنأساسياننوعانوهناك.الأخرىالطيعيةالطعوم

وتطفو.الغاطسةوالأقراصالسطحيةالأقراعىهما،

الأقراصبعضتغطسوقدالماءسطحعلىالسطحيةالأقراص

فيمتباينةأعماقإلىأخرىتغطم!بينمابالماء،تصطدمعندما

وأ،شذبذبأو،الأقراصمنكثيروتدور.الخيطاستعادةأثناء

.الأسماكلجذبقرقرةأوطقطقةأصواتتصدر

بلاستيكيةأومعدنيةنصولالدوارةللشراكيكون

الماء،منالدوارالشركاستعادةعندنفسهاحولتدور

الذيوالصوتوحركتهابألوانهاالأسماكتجذبوهى

العكر،الماءفيجيداالدوارةالشراكتعحلكما.تصدره

تصدرلاالتيالشراكفيهالأسماكترىأنيمكنلاحيث

الشراكمنغيرهامعأووحدهاتستخدموقدصوتا.

الطيعية.

معدنيةأشكالفيا،ععدنمنالملاعقشراكتصنع

عندماوترفرفأطباقهيث،علىمقعرةأومستديرة

الطعمسمكةحركةأ!تهاحروتقلدالماء.خلالتجذب

الجريحة.

السلالالأخرىالأسماكصيدمعداتتضمكما

الإلكترونية.والمعداتالأدواتوصناديقوال!ثباك

وأالقنبقمالقمن!شوعةحاوياتعنعبارةفالسلال

.الأسماكلحملتستخدم(الصفصافخشبأوالخيزران

لحفظالحفظشباكباسم،تعرفطويلةشباكتستخدمكما

أصغرمثلثةأومستديرةا!شراأيضاوتستخدم.الأسماك

الأدواتصناديقوتحملالأعقف،.السمكلصيدحجما

.الأدواتمنوغيرها،،والخطاطيف،الشراكمنكلا

الإلكترونيةالمعداتبادكشارةالأسماكصائدوويستخدم

مكانوتحددبلحرارتهودرجةالماءعمقتقيسالتي

أيضا.الاسماك
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الأسماكلصيدنصائح

التدريبمنالكثيرالأسماكصيدنجاحيتطلب

فقطالخبرةطريقعنيتعلمأنللمرءويمكن.والدراسة

)ينهكيرهقوكيفبالخطافتتعلقالسمكةيجعلكيف

مناسب.بشكلالسمكةقوى(

يدرسأنلابد،الأسماكمنمعينبنوعوللإممساك

التيالمياهأنواعوما،يأكلماذا،عاداتهبالصنارةالصائد

يفضلها.التىحرارتهودرجةالماءعمقومافيها،يعي!ش

وطريقة،الطعماختيارعلىالأسماكعاداتتؤثر

وعلىللصيد.اختيارهيتمالذيوالمكان،المستخدمةالصيد

المائيةالجداولفيالخططالنقطسمكينتشر،المثالسبيل

يتغذىماكثيراوهو.السريعةالتياراتذاتالصافيةالباردة

بالحشراتالتيارإليهيأتيحيثالماء،ممطحمنبالقرب

منالنوعهذالصميدالمفضلةالطرقومنلالتهامها.

ذاتالقصبةباممتخدامأي،بالذبابةالصيد،الأسماك

ضدالحطافوإلقاء،جافةذبابةمعوالبكرات،الذبابة

البحيراتفىالأسماكمنأخرىأنواعتعيمت!بينماالتيار،

بشكلغذاءهاوتجدالماء.قاعمنبالقربالعكرةوالجداول

هذهمثلصيدويمكن.اللمسأوالشمطريقعن،أساسي

امشخداممعالجدولأوالبحيرةقاعمنبالقربالأسماك

وأ،اللحمأو،الجبنمنمصنوعنفاذةرائحةذيطعم

الخبز.عجين

الأسعماكحاجةمدىعلىالماءحرارةدرجةتؤثر

مدىالأسماكمننوعكلويفضل.نشاطهوعلىللطعام

نشاطاأقلالاسماكوتصبح.الحرارةدرجاتمنمعينا

المفضل.المدىمناقلأوأعلىالحرارةدرحةتكونعندما

الفجرأوالليلقدومالأسماكمنمعينةأنواعتنتظروقد

منبالقرب-الماءحرارةدرجةكانتإذالتتغذىالباكر

الصيادونيقيسماوكثيرا.تحتملهمماأدفأ-السطح

ليجدوامختلفةأعماقعندالماءحرارةدرجةبالصنارة

عنه.يبحثونالذيالأسماكلنوعالملائمالعمق

الأسماكصيدرياضة

كلالمصطلثيهذايشير.الأسماكعحيدرياضة

،والسالمون،التروتةأسماكصيدإلىوأيرلندأبريطانيامن

أكثرعلىالأسماكمنالأنواعهذهوتترددوالجريلئ.

فقط.صفاءالماءأنواع

عدةفيانتشاراالأنوأعأكثرمنالتروتةسمكيعد

هما:التروتةمننوعانوهناكوأيرلندا.بريطانيافيأماكن

التروتةوتقضي.المهاجرةغيروالثروتةالمهاجرةالتروتة

إلىتهاجرثم،العذبالماءفيحياتهابواكيرالمهاجرة

البيفوتسمىتضعلكي،العذبالماءإلىوتعودالبحر،

المهاجرةغيرالتروتةأماالبحريةالمروتةالمهاجرةالتروتة

نوعينتضموهي.العذبالماءفيكلهاحياتهافتعيش

انحطط.الأريونأوانحططةوالتروتة،البنيةالتروتةهما:

منمتفرقةأنحاءفيالسالمونمنأنواععدةتوجد

بريطانيامنكلفييعيشالذيالنوعويعرف.العالم

هذهالسالمونأسماكوتأتيالأطلسيسالمونباسموأيرلندا

المياهذاتالصافيةالأنهارفيتتكاترلكيالبحر،من

بامشخدامبالصنارةالصيادونويصطادها.الجريانالسريعة

تيارعكسطريقهاتشقعندما،الذبابةشركمثلشرك،

ولاالبحر.تغادرأنبعدالسالمونأسماكتتغذىولا.المياه

سمكةيغريالذيالشىءماالانإلىالعلماءيعرف

بعضويعتقد.بالصنارةالصائدشركفتتناولالسالمون

جسمأيغريزيبشكلتهاجمالسالمونسمكةأنالنالر

الماء.فييتحركبالحياةنابضايبدو

إلىمائلأرمادئالونهيكونماالحريلئكلالباوسمك

فيهايعيعقالتيتلكتشبهمياهفىويعيحر.الفضى

الجريلنج،بينتربطعلاقةوهناك.وانتروتةالسالمون

عاداتها،فيعنهاتختلفولكنها،والتروتةوالسالمون

الشتاء.فصلفيوليسالربئ!فصلفيتتكاثرحيث

الخشنةالأسماكصيد

بريطانيا،فىالعذبالماءأسماكأنواعجميعتعرف

الأسماكباسموالجريلنج،والتروتة،السالمونعدافيما

)البني(،البرثيسالخشنةالأسماكوتضم.الخشنة

،والفرخ،والداس،والشوب،والشبوط،والأبراميس

الأس!اكهذهوتعي!ق،والتنشوالرد،والروش!،،والكراكي

السفلىالأجزاءفىأوالجداولأوالأنهاروسطفيالخشنة

.والبرك،والبحيرات،القنواتوفيمنها،

فىالخشنةالأسماكلصيدالرئيسيةالطرقتتمثل

الطريقةوتتوقف.الساكنوالصيد،الطافيوالصيدالإلقاء،

يريدونالتيالأسماكنوععلىالصيادونيستحدمهاالتي

مثل،الخشنةالاسماكأنواعبعضوتتغذىصيدها.

وهناكالماء.لمسطحمنبالقربوالرد،والشوب،الشبوط

تتغذىوالتنش،والروش،الأبراميسمثل،أخرىأنواع

نألابد،ولهذاوالأنهار.البحيراتقيعانمنبالقرب

عمقعلىويضعهالمناسبالطعمبالصنارةالصائديختار

.الأسماكلهذهملائم

،والديدانالخبز،استخداماالطعومأنواعأكثرومن

بهذهالخشنةالأسماكأنواعمعظمصيدويمكن.واليرقات

الذينالصيادينمنكثيريستخدمولكن.الطعوم

منصغيرةلمسمكةمثلحئاطعمابالصنارةيصطادون

الكرأكي،سمكلصيدالمنوةأوالنهريالقوبيونأوالداس



مثلشراكباممتخدامأيضاالكراكيسمكيصطادونكما

.الأقراصأوالدوارةالطعوم

البحريةالأسماكصيد

المالحةالمياهأسماكأنواعمنكثيراالصيادونيصطاد

علىالخيطذاتوالصنارة،القصبةذاتالصنارةباستخدام

الضواطئعلىجالسونوهمويصطادون.السواحلطول

الرئيسيةالأنواعوتشمل.البحريةالأرصفةأوالصخور،أو

والداب،والقد،،القاروسيصطادونهاالتيالأسماكمن

والبلايس،،والبوريوالماكريل،،المفلطحةوالأسماك

،والراس،والبياض،موسىوسمك،والبوت،والبلوق

صيدفييرغبونعندماالزوارقالصيادونهؤلاءويستخدم

سمكوتضم.سحيقةأعماقذاتمياهفيتعيت!أسحاك

والتوب.،والورنك،والقردق،الكلب

البحرمنيصطادونالذينالصيادونيستخدم

يستخدمهاالتيتلكمنأقوىصيدمعداتبالصنارة

يضطروقد.العذبالماءمنيصطادونالذينالصيادون

فوقمنأوالصخورفوقمنيصطادونالذينالصيادون

معسافةإلىالطعمذاتخطاطيفهمإلقاءإلىبحريلسان

عمقذيماءإلىوصولهالضمانام..نحوإلىتصل

فإنهمزورقمنيصطادونالذينالصيادونأما.مناسب

صناراتهم.خيوطإلقاءإلىبحاجةليسوا

للصيدالشهورأفضلمنوالشتاءالخريفشهورتعد

الصنارةيستخدمونالذينالصيادونويصطاد.البحري

خلالوالراسوالبوري،القاروسمنكبيرةكميات

الرملىالبحرقاععلىالمفلطحةالأسماكوتحيش.الصيف

257بالرمحالأسماكأمممدد

تلكمنكبيرةأعداداالصيادوزيصطادولذا.الناعم

التيالطعوموتشمل.الثساطئمنالقريبةالمياهفيالأسماك

الحلقية،الديدانالبحارمنبالصنارةالصيادونيستخدمها

وانقليس،الناعموالسرطانالبحر،وبلح،الباليةوالديدان

وأالرنجةمثلالأسماكمنقطعاأيضاويستخدمون،الرمل

الماكريل.

السمك.عشاءةبمالأسماكأيضا:انظر

تحتالأسماكلصيهدر!ا!ة؟!محالأ!كصيد

صيدهواةيصطادرمخا.تطلقبندقيةأو،برمحالماءسطح

أجزاءفيوالمحيطاتوالب!شيراتالأنهارفيبالرمحالأسماك

أساسيا.طعاماالسمكيستخدكلونوهم،العالممنكثيرة

الأسماكصيدوسائلالأ!اءعلماءبعضويستخدم

نأدون،مميزةبعلاماتوالأسماليمهرونعندمابالرمح

ية.العلصالأبحاثلأغراضيؤذوها،

وأنبوباللوجهقناعابالرمحالصيدأجهزةتتضمن

العديدةالوسائلوإحدىوزعانؤ!الشرنكليسمىللتنفس

قضبانهيئةعلىرماحا-أتتضمنالوسائلوهذهللصيد.

.هاواينوعمنمقلاعا3-آليةبنادق2-

صيدأنواعأبسطوهىالقضبا!،،ذاتالرماحتصنع

قضبانأوالمعدنأوجاجالزأليافمن،بالرماحالأسماك

منأكثرأوواحدولهاطولآ.م3إلىتصلالتيالأخشاب

الصيادويطعنطرفيها،أحد!فيالحادةالمعدنيةالرؤوس

الأمامإلىالبندقيةمنالرم!ايطلقأوبالرمحالسمكة

بالرم!!.مثبتةمرنةحلقةمستخدما
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المطاطبنادقالصيدفيالمستخدمةالوسائلأكثر

فوقم2إلى.،همنطولهمعدنيرمحيثبتإذ.الالية

بمسمارمكانهفيمثبتاالرمحويبقى.البندقيةمالممورة

وأمطاطيةعقدةبهللبندقيةالأمامىالطرفللزناد.موصل

ويثبتهاالخلفإلىالعقدالصياديسحببه.مرتبطةأكثر

ينطلقالزناد،علىالصياديضغطعندماالرمثأسنانفي

الأخرىالأنواعبعض.شديدةبقوةالعقدوتدفعهالريم

أوالغازأوالمضغوطالهواءأوبالزمبركتنطلقالبنادقمن

.متفجرةبشحنة

منبحلقةمفتوحقصيرأنبوبمنهاوايمقلاعيتكون

منرمحاالصياديطلقواحد.طرففىمثبتةالبلاستيك

منحصاةالشخصيطلقكماالجهازهذامنالصلب

داخلقصبتهوتمتدم2نحوالرمحوطول)منجنيق(.مرجمام

الأنبوبالصياديمسك.الحلقةجانبإلىويستقرأنبوب

الرمحولإطلاق.الأخرىوالرملاليدوالحلقةيديهبإحدى

خطاطيفالرماحوشؤوسويطلقها.الحلقةيمدالصيادفإن

مكانهفيالرمحتثبتالأسلاكهذه.الشوكةتسمىحادة

الرمحيربطخيطوهناك.السمكةأصابقديكونأنبعد

رأسيستخدم.الإفلاتمنالمصابةويمئالسمكةبالبندقية

منالصيادلحمايةفقط،متفجرةشحنةعلىرمبحتوي

جدا.كبيرةسمكةإصابةأو،القرشسمك

لعمقيغوصواأنبالرمحالصيدهواةمعظميستطجع

السطحإلىيعودواأنلهمبدفلا،ذلكومع،م6نحو

المهرةالصيادينبعض.دقيقةمنأقلبعدللتنفس

سطحتحتويمكثونم،03نحولعمقالغوصيستطعون

الصيادينالشرنكليساعدتقريبا.دقيقتينلمدةالماء

قبلالفريسةعلىوالتعرفالماءسطحفوقللسباحة

يستخدمونبالرمحللصيديلجأونالذينبعض.الغوص

يستنشقالماء(.تحتللتنفسجهاز)وهوالإسكوبا

فوقبشرائطمثبتةمعدنيةخزاناتمنالهواءالغواصون

ساعة.لمدةالماءتحتالبقاءيستطيعونظهورهم

بالرممعالصيدالعالممناطقبعضفىالقانونيحرم

تمامايمنعأخرىمناطقوفيالإسكوبا،أجهزةاستخدام

الآلية.البنادقاستخدام

قتدهاأوالبريةالحيواناتأسرهويالشراكالصيد

الطرقإحدىالطريقةهذهوكانت.اعخاخابوساطة

لسد،الحيواناتعلىالناسبهايحصلكانالتىالبدائية

كثيرفىالناسيزالولا،والملابسالأطعمةمنحاجاتهما

،الطعامعلىللحصول،الشراكينصبونالعالمأنحاءمن

البقربصيدقوتهاعلىتحصلمثلأالإفريقيةالقبائلفبعض

الطريقة.بهذهوالقرودالوحشي

لكعسبالحيواناتلصيد،الشراكالناسينصبكما

فيالأوائلالأمريكيينمنكثيرأصبحوقد.عيشهم

أمريكافىالميلادييهى،عشروالتالحمععشرالثامنالقرنين

الفراءذاتالحيواناتباصطيادهمأثرياء،الشمالية

للقندسالشراكنصب

لكثيرمربحاعملاكان

الأوائلالأمريكيينم!

عشرالتامنالقرنحلال

فيالميلاديينعشروالتاسع

فقد.الشماليةأمريكا

فخاخايستخدمودكانوا

تثبتوكانتالفولاذ،من

ووتد.بسلسلةالمكانفي

يبيعونالصيادونوكان

يقايضونهاأوالحلود

.الأخرىوالمؤنبالأطعمة

عالبيةتستحدموكالت

صعفيالقندسحلود

فيتباعالتيالقبعات

أوروبا.



صندو!ي!رت

حلألا!!يما9حبئ!ئأ

الابرحيد

لولبيلابقىكأرحديدى!ور--

الفأرشرك
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منرئيسيةأنواعثلاثةهناك.الشراكأنواع

شراك3-تطويقشراك-2قابضةشراك-ا:الشراك

قاتلة.

غير،الشراكهذهمنشركأيفيالطعموضعويمكن

ضرورئا.يكونلاقدذلكأن

لاأنهاإلا،بالحيواناتتمسكوهي.القابضةالشراك

.الفولاذيالشركهوشسيوعاالنوعهذاوأكثربقتلها.تقوم

والأشكالالأحجاممختلفةفولاذيةشراكاالمصافيوتنتج

وللشراك.والراقون،الثعالبمثل،حيواناتعلىللقبض

،فولاذيبنابضتعمل،الفكينتشبه،قابضاتالفولاذية

الشراكبعضفيوتوجد.ساقهأوقدمهمنالحيوانوتمسك

قاومإذا،مؤثرةإصابةالحيوانتصيبقد،أسنانالفولاذية

الفولاذيةبالشراكالصيدبريطانياوتعتبر.أسرهمنللتخلص

بعضوتمنعاستخدامها،تحظرلذارفق،فيهاليس،وحشية

ذاتالفولاذشمراكاستخدامالمتحدةالولاياتفيالولايات

.الأسنان

إصابتهدونبالحيوانبالإمساكوتقوم.التطويقشراك

الصندوقي،الشركهومنهاانتشاراالأكثروالنوع.بأذى

الصندوقفيطعمبوضعالشركناصبويقوم،القفصأو

فجأةالصندوقبابيغلقثم،إليهبالدخولالحيوانليغري

الحيواناتصائدوويستخدم.بداخلهالحيوانحابسا

؟الحيواناتعلىللقبض،الصناديقشراكغالباوالعلماء

فيلاستخدامهاأو،الحيواناتحدائقفيوضعهابهدف

يقومونثمالحيواناتالعلماءيصطادوقد.العلميةالأبحاث

بعدتحركاتهامتابعةيمكنهمحتىعليهابطاقاتبتثبيت

سراحها.إطلاق

للقبضالصندوقيةالشراكالناسمنكثيريستخدم

بعديقومونثم،منازلهمأوحدائقهمفيالسناجبعلى

مأهولةغيربعيدةمناطقفيسراحهالماطلاقذلك

.بالسكان

فيوقتلهاالحيواناتبأسروتقوم.القاتلةالشراك

التيالفئرانمصيدةالشراكهذهوتتضمننفسهالوقت

وتشتمل.الغلالومخازنالمنازلمنكثيرفيتستخدم

مغلقةتطبق،معدنيةقضبانعلىالمألوفةالفئرانمصيدة

شركوهناك.الضحيةعنقفتدفملفوفنابضبوساطة

للقبض،المتحدةالولاياتفيبكثرةيستخدمآخرقاتل

عليهويطلقالمسكوفئران،القندسحيواناتعلى

الحيوانعلىالقبضالمعدنيةقضبانهوتحكمالكونيبير.

الفور.علىتسحقهمقصيةبقبضة

تنتقدماكثيرا.البريةالحياةوحمايةبالشراكالصيد

الصيدأنواعمننوعأيالبريةالحياةعلىالحفاظجماعات

تصئأنواعأنويخشون.الحيوأناتتقتلالتيبالشراك

الناساستمرماإذابالانقراضمهددةالحيواناتمنمعينة

صيدها.في

شأنهمنالضاريةالحيواناتصيدأنالناسبعضيعتقد

وهم.الطيعةتوارنانظر:.الفطريةالبيئةبتوازنيخلأن

زيادةالوقتبمرورعنهسينتج،الضواريقتلأنيعتقدون

تتغذىالتيالأخرىوالحيواناتالقوارضعددفيكبيرة

عدديصبحعندماإنهيقولمنهناكولكن.الضواريبها

سيزدادالضواريعددفإنينبغيمماأكثرالحيواناتبعض

.الطعاممنكبيرةكميةلوجودنظرا

بإصدارالبريةالحياةعلىالحفاظالدولبعضحاولت

حيواناتصيدعلىالتامالحظرذلكفيبمامتنوعةقوانين

فتصدرآخر،إلىبلدمنالصيدقوانينوتختلفبعينها،

الوققوتحددفيهاالحيواناتلصيدتراخيصدولةكل

التيالأنواعأيفخاتحددكمابالصيد،فيهيسمحالذي

صيدهايمكنالتى،الحيواناتوأعدادبصيدها،يسمح

يسمحلاالمثالسبيلعلىبريطانياففي.الواحدةالمرةفى

وتتضمن،خاصةظروفتحتإلابريحيوانأيبصيد

وأ،للماشيةالخطيرالضررالخاصةالظروفهذه

مناخرنوعأيأوالأخشابأو،الفاكهةأو،المحاصيل

التىالشراكوتحدد.الأسماكلصائديأو،الممتلكات

هذهالمشخدامويقتصر،بالتفصيلباستخدامهايسمح

وأ،الفئرانأو،الجرذانقتلأوالإمساكعلىالشراك

وأعرس،ابنأو،الأوروبيالقاقبمأو،الرماديةالسناجب

فيفقطوتستخدم،الاخرىالصغيرةالأرضيةالهوام

.محددةأماكن

الحيواناتمننوعأياستيرادالدولبعضتحظر

أولئكويعتقدمنها.تصنعمنتجاتأيةأوللخطر،المعرضة

إلىستؤديبأنها،التشريعاتهذهمثلعنيدافعونالذين

إذاالأخرىالدولفيمنهااصطادهيتمالذيالعددتقليل

أستصدارالممكنومن،الخارجفيلهاتروجسوقاتجدلم

التىالحيواناتتلكصيدتستثني،خاصةتراخيص

العلمى.للبحثتستخدم

الفراء.أيضا:انظر

)الصنارات(،السمكصناعةانظر:بالصئارة.الصيد

.الأسماكصيد

قتلأوأسرهىالصيدرياضة.ضةربالصيد،

فيهالناسكانوقتمروقد.المتوحشةالحيوانات

بالصيد.قامواإذاإلا،طعامهمعلىالحصوللايستطعون

منيصطادونالحاضروقتنافىالناسأصئمعظمولكن

رياضة.بوصفهبالصيدالاستمتاعأجل
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الصيدوكلابالخيول

الريصعمررحلةتبدأ

تطارد.الإنجليزي

عنالثعالبالكلاب

الشم.طريق

الناسمنكثير.رياضةالصيديجعلالذيما

ولكن.البريةالحيواناتقتليكرهونلأنهمالصيدلايحبون

مهما،ليسذاتهحدفيالقتلفإنالصيادينلمعظمبالنسبة

فييبعثوالمكربالحيلةللحيواناتاصطادهمأنإذ

الصيدأنوالواقعوالسرور.الرضامنكبيراقدرانفوسهم

استخدامأنكما.والفريسةالصيادبينمباراةالحقيقى

ولكن.صالحهمفيميزةيعدالصيادينلدىالأسلحة

الركضتستطعأنهاإذ؟الخاصةميزاتهالهاأيضاالحيوانات

طبيعةتعرفأنهاكماالصياد،سرعةمنأكبربسرعة

تتمئبحاستيأنهاجانبإلىالصيادمنأفضلالأرض

يكونأنيجبولذلكالصياد.مالدىتفوقوسمعشم

التيالحيواناتعادأتعنكافيةمعلوماتالصيادينلدى

اصطيادها.فييرغبون

تأخذهملأنهاالرياضةبهذهالصيادينمنكثيريستمتع

عاداتلدراسةالفرصةوتعطهمالطلقالهواءفينزهةفى

تعاونأنالمدربةالصيدكلابوتستيم.البريةالخلوقات

وتتمعليها.والقبضالحيواناتبعضمطاردةفىالصيادين

كلابتقومإذالصيدبملأغراضخصيصاالكلابهذهتربية

المعلمةالكلابوتقومورائحتها.الحيواناتأثربمتابعةالصيد

وكذلك،الحيوانرائحةتشمحالماالوقوفعلىتدربالتي

مكانإلىالصيادبإرشادتقومالتيوالبوينترالساطركلاب

باكتشافتقومالتيالسبانيلكلابوكذلك،الحيوان

ثمومنشئالأثر،أوالرائحةطريقعنالطيرأوالحيوان

إليهاالإشارةطريقعنالفريسةمكانإلىالصيادترشد

فيه(.لاحراكو!!ابتفيتقف)حينمابرأسها

التيالحيواناتنوعتنظمقوانينهيالصيد.قوانين

أيضاالقوانينهذهتحددكماوعددها،اصطادهايمكن

ويجبالطرائد.منمعينةأنواعلصيدوالمواسمالوسائل

رخصةعلىالحصولالحالاتمنكثيرفيالصيادينعلى

بتحديدوقوميةمحليةحكوماتعدةقامتوقدصيد.

الصيد.فيهايحظرمعينةأراض

الحيواننوععلىالصيدنوعيعتمدالصيد.أنواع

والوسائلالبلاد،تقاليدعلىأيضايعتمدكمايصاد،الذي

البطصائدويستخدمإذ،الحيواناتاصطيادفيالمستخدمة

تستخدمبينما،صغيرةبطلقاتالخراطيشوتملأرلقبنادق

أما.الأيائلأوالغزلانلصيدحجماالأكبرالخراطيم!

قوية.بنادقفيستخدمونالمتوحشةالحيواناتصائدو

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالصيادينبعضولايزال

.والسهامالأقواسيستخدمون

العربيةالجزيرةفىالصيدعرف.العربيةالبلادفى

الصيديقتصرولابعيد،أمدمنذالعربيةالبلادمنوغيرها

حعسبالناسيمارسهاوهوايةرياضة!طبلالأثرياء،على

البلدانمعظمفيالصيدعملياتنظمتوقد،رغباتهم

محمياتفيالصيدالقوانينبعضوحرمت،العربية

المدربةوالصقوربالكلابويستعان.الحكوماتحددتها

الأرانبهيالصيدحيواناتوأشمهر،الرياضةهذهفي

بعضوتحرم.والحبارىكالقطاالبريةوالطوروالظباءالبرية

الأسلحة.منمعينةأنواعاستخدامالدول

رئيسيةبصفةالصيديقتصر.البريطانيةالجزرفي

وقتلها.البريةالأرانبأووالظباءالثعالبمطاردةعلى

التيالصيدكلابمنقطيعاالصيادونويستخدم

وأرائحتهاخلالمنبمطاردتهاوتقومالفريسةتكتشف

وأالناربإطلاقالصيدعمليةولايسففيتتئاثارها.

.الفخاخنصب
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رائحةتفرزفالثعالب،الثعالبمطاردة.الثعالبصيد

فيزيتيةمادةومنذيولهامنتملالقربغددمنقوية

طريقعنالثعالببمطاردةالصيدكلابوتقومأقدامها،

فيهيقومالذيالوقتفيأقدامها،آثارتتبعأوالرائحة

ظهورعلىمنالمطاردةهذهعلىبالإشرافالصيادون

وقتبعدالصغيرةالصيدكلابتدريبيتم.خيولهم

الثعالبمطاردةطريقعنالمطاردةعمليةعلىالحصاد

.لصغيرةا

يطاردحيث،الثعالبصيديشبه.الغزلانصيد

وأمامهمالغزلانهدهخيولهمظهورعلىمنالصيادون

تتئأوالرائحةطريقعنالغزلانتطهاردالتيالصيدكلاب

ثارها.آ

علىمنذأصكيتمأنويمكن.البريةالأرانبعيد

إلىالبريةالأرانبوتميل.الأقدامعلىأوالخيلظهور

يطاردها.أحدأأنتشعرعندماواسعةدوائرفيالجري

هذاأنيعتقدونلأنهماالصيديعارضونالناسمنوكثير

أكثروسائلهناكإنأيضاويقولون،بالقسوةيتسمأمر

نأيجبالتيوالغزلانالثعالبأعدادفيللتحكمإنسانية

منالمصلحينمنمجموعاتوتقوم.الحياةقيدعلىتظل

مخربواسمعليهميطلقوالذين،الرأيهذامؤيدي

طريقعنالصيدعمليةلتعطلعديدةبمحاولاتالصيد،

المزمعالحيواناترائحةأوأثرعنالصيدكلابإبعاد

صيدها.

إغراءالحيواناتأكثرالأيائلتعدأساأسترأوفي

أستراليا.فيتعيح!الأيائلمنألواعستةوهناك.للصيادين

طريقعنأسترالياإلىأصلادخلتقداللأيائلوكانت

ليعستألمشراليافيالأيائلقطعانكانتوإن،أخرىبلدان

ويقوم.الأخرىالبلادفيالحالهوالكبيركمابالعدد

بالاممتعانةوجودهاأماكنبتحديدالمحليونالصيادون

.الحيواناتهذهمنالأصليةبالوارداتالمتعلقةبالبيانات

فيه.يعيشالذيالمكانعنبعيداالأيلمايتجولونادرا

علىيعرفونالذينالصيادينمنقليلاعدداهناكلكن

.هذهالأيائلقطعانمواقعالتحديدوحه

قامتوقدصيدها.يتمالتيالفرائسأكثرالبطويعد

بمالبطلصيدمفتوحةزمنيةموالسمبتحديدالدولمعظم

فيها.البطبصيديسمحموأسمأي

الناربإطلاقالأممتراليينالصيادينبعضويقومهذا

علىلايوافقونالناسمنكثيراأنإلاالكنغرحيوانعلى

أستراليافيصيدهايتمأخرىطرائدوهناكالإجراء.هذا

المتوحشة.الدنجووكلاب،والثعالب،الأرانبوتشمل

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

لالشراكالصيدالدحيرةالإسكيمو

الأمريكيونالهنودالسفاريالرلقلندقيه

التارلقبلماشعوبالم!ريةالجاةححاية

الساحلعلىلبنانجنوبيفيتقع،لبنانيةمدينةصيدا

053)الدافئةالمعتدلةالمسطقةفي،المتوسطللبحرالشرقى

الزهرانيميناءمنهاالجنوبإلىويوجدشمالآ(.045

السعوديالنفطأنابيبخطوطعندهتنتهيالذي

طولهايبلغالتيالظهرانمنالقادمة()التابلاين

الموانئأحدصيدامدينة

دائمة،لبانفيالهامة

المبايفيهاتظهر.الحركة

المساجدبجان!الحديثة

.العامرة

(-+*عب!

!

؟
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لكنها،النفطلتكريرمصفاةفيهايوجدوكان.كما0028

عامفىالأنابيبهذهعبرالنفطضختوقفبعدأوقفت

الأهليةالحربعنالناجمةالأخطاربسببام769

اللبنانية.

فينيقيافيمهماوميناءصناعيةمدينةصيداوتعد

.لبنانفيصيدامدينةحالئاموقعهايحتل.القديمة

عددحيثمنالكبرىاللبنانيةالمدنرابعةصيداوتعتبر

نسمة،074.42منسكانهاعددازدادوقد،السكان

ثمأم،759عامفينسمة.00038إلىأم079عام

عدديقدركماام،849فينسمة51).00نحوإلى

وبلغ،نسمة؟95...بنحو.ام399عامفيسكانها

منالفترةخلال7%حواليلسكانهاالسنويالنمومعدل

.ام0791-399

العربفتحهاوقد،كنعانلمملكةعاصمةصيداكانت

رضيالخطاببنعمرخلافةفي-م638اهـ،7عام

الدينصلاححررهاثمالصليبيونعليهاواستولى-عنهالله

.م8711هـ،835عام

سانتمكتبةهيبهاعامةمكتبةبوجودصيداوتشتهر

سمانوار.

والزجاجالأرجوانيالصبغبصناعاتأيضااشتهرت

الأوانىهومراليونانىالشاعرذكروقدبالنم!المشكل

مدينة-الفينيقيةصورمدينةتفوقتصيدا.منالفضية

لهاالمماثلةالأهميةذاتصيداعلى-حاليالبنانفيصور

بفترةاستمتعتصيداأنإلا.الرئيسيالتجاريومنافسها

عاملصوربابلهزيمةبعدبلامنافسةوالرخاءالازدهارمن

..مق573

العقاقيروتوزبواستخدامبتحضيرترتبطمهنةالصيدول

وكانوابالصيادلةيلقبونالمهنةهذهوأعضاء.والأدوية

إلىأيضاصيدليةكلمةوتشيرالعقاقير.ببائعىيلقبون

معظمتبيعكذلكالعقاقير.فيهتباعأوتحضرالذىالمكان

محالأحياناوتسمى،كثيرةأخرىمنتجاتالصيدليات

العقاقير.بيعمحالأو،الكيميائيةالتركيبات

حسبالدواء،الصيادلةيركب.الصيدليواجبات

التيالملصقاتويجهزونالأطباء،يكتبهاالتيالوصفات

الملصقاتعلىللمرضىويكتبون،الادويةعلىتوضع

منفترةوفي.الطيةالوصفاتفىالمبينةالتعليمات

،واليوم.بأنفسهمأدوشهميركبونالصيادلةكان،الفترات

الصيادلةلكنالعقاقير.معظمالدوائيونالمصنعونيوفر

تحضيرعلىقادرونوهم،الأدويةبعضيركبونلايزالون

أيضاوهم.أخرىشائعةوأدوية،والمراهمالمطهرةالمحاليل

مثل،الموصوفةغيرالعقاقيراختيارعندالناسينصحون

يتعرضونالصيادلةفإنهذاعلىوعلاوةالبرد.كبسولات

السامة.والموادالمخدرةالمركباتببيعيتعلقفيماللمساءلة

هـ،131)تالرازيكان.العربعندالصيدلة

عنالصيدلةاستقلالضرورةإلىأشارمنأولم(239

تركيببمحرفةالطبيبجهلأنيرىكانلأنهالطب

انفصلتأنوبعد.للطبممارستهدونيحوللاالعقاقير

مدارسالإسلاميةالدولةفيأنشئتالطبعنالصيدلة

صيدليةأولفتحتثمومن،الأدويةتركيبصناعةلتعليم

نظاموأدخل.ام422هـ،621عامبغدادفيالتاريخفي

المأمونعهدوفى.مرةلأولللأدويةالدولةومراقبةالحسبة
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الكيميائيةمعارفهممناستفادمنأولوكانوا.المرةالاشربة
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طريقةابتكارهمبعدالجروحتطهيرفيالكحولاستخدم
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وأعامينمنهاالحيوانيعيشوقد.العامفيمرتينصغار،

الحيواناتبعضأوللجوأرحفريسةيقعأصمإن،أعوامثلاثة

.عرسابنأوالأوروبيكالقاقم،اللحومآكلة
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وأخذوالدنانير.الدراهميصرفمنوهو،الصيرفيإلى

بنالعباسأبيوعن،الرماديمنصوربنأحمدعنالعلم

أصولعلمفيمتبحراالمناظرةفيقوياوكان.سريج

بعدبالأصولأعلمرأيتما:أحدهمقالحتى،الفقه

الشافعيرسالةشرحوقد.الصيرفيبكرأبيمنالشافعى

البيانكتابأيضا،الأصولفيولهالفقهأصولعلمفي

وكتاب،الأحكامأصولعلىالإعلامدلائلفي

توفي.الشروطعلمفيصنفمنأولوهو.الفرائض

بمصر.

.المشتقاتانظر:.المبالغةصيعة

الشماليالنصففيويحلالسنةفصولأحدالصف

وأغسطصويوليويونيوشهرنهايةفيالأرضيةالكرةمن

افييالنصففيالصيففصلويحلسبتمبر.وبداية

.مارسبدأيةوحتىديسمبرنهايةمنالأرضيةالكرةمن

؟هـ،386؟)القاسمأبو،الصيمري

الصيمري.محمدبنالحسينبنعبدالواحدم(.699

البصرةأنهارمننهرعلىموضعوهوصيمرةإلىنسبة

العراقعلماءكبارعلىوتفقه،البصرةسكن(.معقل)نهر

أبرزومن،الفياضوأبي،المروزيحامدكأبيعصرهفي

محيطاللمذهبحافظاكان.الماورديالعلمعنهأخذمن

منها:الفقهوفي،الفقهأصولفيمؤلفاتله.بدقائقه

سبعةفيويقع،الإيضاخ،والعللالقيالركتاب

وكتاب،الشروطفيوكتاب،الكفايةوكتاب،مجلدات

.بالبصرةتوفي.والمستفتىالمفتىأدبفى
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الرحب.الصي!يالريف!فيالمألوفةغيرالمشاهدمنمشهدوهذا.الصينجنوبىفيغولينمديمةقربالجيريالحجرلتلالمشاهد

الدنيعبيةالصينجمهورية

دودةوثالث،السكانعددفيالعالمدولأكبرالصين

فيهاويعيع!اسيا،شرقيفيتمإلصين.المساحةفي

%02علىمساحتهاتزيد.العالمسكانمن%02حوالى

وكندا.رولمسياإلامعساحةيفوقهاولاآسيا،مساحةمن

جفافاالصحاريأكثرمنبعضاالصمينيةالأراضيوتضم
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.حضارةيملكالذي
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%6،2الريفيةالمناطقفييعيشونالسكادمن%74:السكانىالتوزيع

.المدن!ييعيحتمودالسكانس

55إلىبالإضافة.هانصيميودالس!طنمن%!2:العرقيةالأصول

لالحكمتتمتعمنطقةفيمجظحهمويعيمش،رواحأكبرهاأقلية

اللغةالزواحمعظمويتحدت،رواججوابحسىاسمهاالذاتى

،هوايحماعةتوحدكما.الصي!ىالمجتمع!يواسدمحوا.الصيمية

،الأقلياتأكبرثانىوتشكلالصسيناهسملميرمنمجموعةوهي

وهناك.الصينووسطوجوبالشمالماطقمعطمادىتعيمق

هذهوتسكنواليوعورس،التيبتيينتضمأحرىأقلياتمحموعة

ومنغوليونمانشويونأيضاوهناك،ربحياجممطكقةالأقليات

.وكوريود

أهميةدهاالتىوالبوذية،والطاويةال!صنفوشيةالديانة:الرئيسيةالديانات

%4.2نسبةالصير!ىيوحدكما.التاربال!يميميفيحاصة

.نصارى%.،2ونسبةمسلمولىأم(089)

لاقتصادا

والذرةوالدخنالشاميةوالدرةوالقمحالأرر:الزراعيةاللنتجاتأهم

الحلوةوالبطاطاالصوياوفولالسوداليوالفولوالقطك!والشاي

والخازير.والبيضوالمواكهوالطماطموالكردصوالبطاطص

والملابسوالنسيجوالآلاتوالمولادالحديدتصئالصير:التصنيع

ويشمل:التعدين.والاسمنتالكيميائيةوالموادالمصسعةوالأطعمة

والمنجنيزوالرصاصوالقصديرالحاموالحديدوإلنفطالححريالعحم

لملح.وا)الإتمد(لأشيمونوالتمجس!!وا

اليوار.!طأ!يىاالمقدوحدة:العملات

مأ129عامالأمري!يلالدولاريعادلما:الإجماليالوطنيالابخ

.480.434لأ...،...

مهمةمعلومات

بكين.اظر:المهمةللمعلوماتالمهيمات،عاصمة.بكين

الصينوسطشمال

ديهايصنع،تجاريومركز،بحريميناء،رئيسيةصساعيةمدية.تيابحين

مأ769سمةفي.التقيلةالصاعيةوالمعداتوالدراحاتالسجاد،

)شماللانقشانمنبالقربالشرينالقردفىزلرالأسوأحدت

شحص(.000.042جرائهم!وقتلتيانجينترقي
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هذهولدأت.الصينتاريخفتراتمعظهمفيالوطنيةالعاصمةكانت.زيان

فيهاوجدوقد.الميلاديالعاشرالقرنممذالاضمحلالفىالمديمة

.المحروقالطيرمنالطبيعيبالحجموخيولرجالتماثيلمنجيش

،والكهوفالمرتفعاتجرففيفنيةحفرأعمالالمخري.اللعبدفن

كهوففيأوالشاهقةالمرتفعاتصخورفيمحفورةبوذيةومعابد

بعضوكذلكلبوذامنحوتةتماتيلالصيمير.شمالفىأماكنعدةفي

الكهول!.!يالمنيةإلرسومات

منيومفىكانكم0،062طولهيبلغسميكحاجز.العظيمالسولي

الذيالقطاعومعظم.الشمالمنالغائري!منالصينيحمىالايام

كم75حواليبعدعلىبادالينجمىلالقر!طيبةحالةفيهويزار

ب!ن.عرلىشمال

والزراعيةالصناعيةالمناطقأهممن(.الشرقيالشمال)أقصىمنشوريا.

البلاد.دىالرئيسية

أباطرةقصرفيها.كهرلائيةمعدات،آلات،صناعيمركز.شنيابخ

.الميلاديعشرالسابعالقرنفيبنيالذيالمانشو

وقد،كبيرةمدينةوهي،الشمالأقمىفيصينيةمدينةأكبر.هاربين

العالميتينالحربينبرإليهاقدمواالذينالروسالمهاجرينم!كتيرسكنها

الروسي.ا!ابعامنلونولمبانيها،عري!ةلتموارعولها.والثانيةالأولى

وهيلياودوججزيرةشبهفيتجاريومركزرئيسىميناء(.)دالانلودا

التفاخ.زراعةفىمهمةمنطقة

ال!ثرقىالصينوسط

كما،الرئيسىوالصناعيالتجاريالمركز.الصينمدنأكبر.شنغهاي

المددتشبهمماأكثرالحديتةالعرليةالمدنتشبه.لحريمياءأنها

الشارعوهذا.للتسويقالرئيسيالشارع!ونانجئوشارع.الصينية

المكاتب.ومبانيبالبنوكمليء

اكتملىوقد.مراتعدةللصينعاص!ةكانت،ثقافيمركز.نانجينج

اتصالأولهذاوكانأم،689لسةفىيانجتسينهرعبرالجسربناء

وجوليها.الصينشماليبينالمنخفضةيانجتسيجهاتفيأرضي

المناطقأجملمنوهي)الغربية(وممتبحيرةمىلالقربتشوهالغ

مماظرها.حيثمنالصينية

فيأنشئوقدىتشو،هانغإلىلكينمنصناعيمائيممر.الكبرىالقناة

.الميلاديالسالعالقرن

!مالكتيروبها.شنغهايغربيشمالالعطمةالقماةعلىتقعسوزهو.

المم!.الحميلةالحدائق

المديحةهدهوفي.يانجتسىنهرعلىجسروفيها،رئيسىنقلمركز.ووهان

.والأسمدةالكيميائيةوالمواد،الورشوعدد،والصلبللحديدصناعة

الحارةزيانينابيع

معبلىصيني

الجنوبيالصينوسط

نهرطولعلىمتدفقةوشلالاتمرتععات.الفميقةيانجتسيممرات

ييتشانغ.إلىشرقاوانكسيان()شرقىفنجيم!يانجتسي

من!ةفيمهمةصناعيةمديمةوهيمميشوانمقاطعةعاصمةتشنجدو.

عنية.زراعية

بعدعلىالانحدارشديدةجبالفيتقع.الطبيعيةوولوبخمحمية

محمياتعدةمنواحدةوهيتشنجدو،غربيلتممالكمأ05

القرودبهاتوحدكذلك،الضخمةالبالداحيواناتفيهاتعيمق

الألوانذاتالبريةوالدواجنوالطورالحمراء،والبالداالدهبية

قة.لبراا

الصينمقاطعاتأكترمنمقاطعةوهى،يونانمقاطعةعاصمة.كونمنج

.المعتدلالربيعيبطقسهاالمدينةوتمتمتوعرقيا.اختلاطا

بورمامعالحدودمنلالقربيونادجنوبياستوائيةمسطقة.نبانازيشوا

قبليةومجموعاتتايلاندأهلمنوهمالداييسكنها.ولاوس

الجيمون.وقردونمورأفيالوفيهاالأمطارتنبتهاغاباتبها،أخرى

الصينشرقىجنوب

شرقيجنوبلمنطقةتجاريومركزبحريميناء)كانتون(.غوانغزهاو

معمتغيرةعروضفيهاتقدم،دائمةثقافيةحديقةبها.الشرقيالصير

الداخليةللألعابوملاعبومسارحللموسيقىقاعاتوجود

رياضية.وساحات

باسمتعرد!المماظررائعةمنطقة!يتقعالحجممتوسطةمدينةجويليهن.

عحيمةصخريةشكالمبنالتآكلعميقةجيرية)أححاركارمحت

(.عميقةوتقوبوكهو!

التسميةفيبدأت.استوائيةجزيرةالأياممنيومفيكانت.هايان

العمتمرير.القرنمنالتمانينياتفىرئيسيبشكلالاقتصادية

روسيامعالحدودفى،الغربيالشمالفيجافةباردةمنطقة.زنجيابخ

حولالمتجمعينالويجوربلىالمسلمينمنأهاليهامنكثيروممعوليا.

العاصمة.أورومكىوفىالواحاتمنعدد

ونيبالالهندتجاورالغربيةالجنوبيةالناحيةمن"العالم!!سقف.التبت

موطنأنهاكما.الجمالبهاتحيطباردةعاليةهضبةوهى.وبوتان

عرفة0،01فيهالديلاهاسافى"موضئبوتالا"البوذيينالتيبت

الرهبانمنوعيرهلاماالدألايالمتراتمن!ترةفىفيهيسكنوكان

الموذيلى.
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لمكملالحيرة..-1شدوممنهـأ
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ص!!!4!!لانهجفان.؟!ء.--ءع:وهوجاكا!ص!..سء-لث!غهاالصلندحرق؟*

اؤ!7"نشي"فيشتير2ا.فيؤد!ررورد!3يرساوهان!بم!لع!!أ!رقيا
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لأبجيا؟

كااا7!كا!"!2لمنجريلا:.صلى!شحه!.ء*!!دو،..بر..لمبىشء!3ى.لنالايمزلمالش!بموزيا!38ممعلم3

!ء..-كاح!ه!لا!بر!حنجؤد.
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.ا.صءكااوكتحخواصء!كعقلاحئامموكلأ!؟ظيىتا"-
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ناننعكو..صحيانحمن؟لوبهيفكتوشاويانجوسيونج!بحر.706-

،..-.الفلبين

كينزهو!مو!جكؤنج!لجلا!1

!سيما.ه-زها،)البرتغال()بريطانيا(

نكتين!"لا-------ء--ء3?"--ص-خ-3-----.7--!ألاشفال

هابن!فى!هينالغنوبيالصلنبحرالفله!ي!!

15أشرهـفي
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ث!جزيرةقنحا

سادو/.إيوا

كانازاوانهبمهو!ء

لمو-بوكوحأ"ء3

لشيكو+شهي

لمحيطا

الهادئ

الشمالي

الصين

السياسيةالخريطة

دوليةحدودكأورءصكا

معاطعا!أوأداليمحدود/?ء
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!لأأة-

العظدمالصينسورسع!
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مفاطعةأوإقليمعاصمةبر

أخرىمدر
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تظهرالتى-شنعهايكمدينةالكبرىالمدنمنعددالصينفييوجد

آخر.بلدأيسكانعددالصينسكادعدديفوق.الصورةفي

إلىالكومنتابخالوطنيالحزبأتباعفر،ذلكإثرعلى

الشعبيةالصينلكنفيها.حكومتهموأسسواتايوانجزيرة

الحكمإبانالصينمرتإليها.تايوانبضماليومتطالب

المصانع،علىالسلطةاستولتإذ،تغيراتبعدةالشيوعي

والمالية.التجاريةالمرافقعلىوسيطرتإدارتها،وتولت

نقلةوأحدثواالصناعىالإنتاجزيادةالشيوعيونوامشطاع

قلةمنالرغموعلى.الطيةوالعنايةالتعليمنظامفينوعية

تعتبروهىالغذاء.فيذاتئااكتفاءتحققالصينأنإلاالموارد،

عمدتالفقر.علىللتغلبالجادةالمحاولاترغمفقيرةدولة

أجنبيةبشركاتواستعانت،إصلاحاتإجراءإلىالدولة

ثورةقامتبطيئا.كانالسياسىالإصلاحأنإلافيهاللعمل

نأإلاالديمقراطيةمنبمزيدتطالبأم989عامالطلبة

الطلبة.احتجاجلوقفالعنفاستخدمتالدولة

الحكمنظام

هي:مؤسساتثلاثالصينيةالحكومةعلىيسيطر

يحظى.الدولةومجلسوالجيشالصينيالشيوعيالحزب

علىويطق،الأشملبالنفوذالصينيالشيوعيالحزب

)أطر(.كوادرالقياديينغيرمنالحزبأعضاء

فىالشيوعيةالأحزابأكبرمنيعد.الشيوعيالحزب

يأعضو،(04).000،00)أعضائهعدديبلغإذبمالعالم

أربعللحزب.الصينسكانمجموعمن%4نسبتهما

ويمثلهالوطنيالشيوخمجلعم!:وهى،قياديةمجموعات

عضو،003ويمثلها،المركزيةواللجنةعضو،009،1

الحزبوسكرتاريةعضوا02ويمثلهاالسياسيةوالدائرة

أعضاءأنعلىالقانونوينصأفراد.مشةأوخمسةويمثلها

أهمهمالمركزيةاللجنةوأعضاءالوطنيالشيوخمجلس

جميعا.الأعضاء

مجلسالصينيالقانونيعتبر.الوطنيةالحكومة

الشيوعىالحزبيؤثرالبلاد.فىسلطةأعلىالشيوخ

التمثالهذاينتصب.خلتقرونبضعةإلىيعودالفنيالصينتراث

الصين.فىالقديمالإمبراطوريالقصرخارح

يىالممموعةالمدينةديالقصرمحمبتحفمىحرءالصفاءقصر

.ام024عامشيد.ل!يى
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هوالنيابىالمجلسمبنى

فيالكبرىالشعبقاعة

البرلمانيجتمع.بكين

الهيئاتوأعضاءالصيني

فيالأخرىالحكومية

المبنى.هذاغرف

اختياربموجبهايت!التيالانتخاباتعلىواضحبشكل

فترةوتمتد.الاخرىوالانتخاباتالشيوخمجلسأعضاء

مجلسويتولىسنواتخمسلمدةالشيوخمجلسحكم

مجلسعلىويشرف،اليوميةالشؤونتصريفالدولة

فيها.سلطةأعلىيمثلالذيالوزراءرئيسالدولة

الدولةرئيسويوافقالوزراء،رئيسالمركزيةاللجنةتعين

شكلى.إجراءمجردعليهموافقتهوتكونالتعيينهذاعلى

وزيراوأربعوننوابثلاثةالوزراءرئيسيساعد

خاصة.هيئة04منأكثرورؤساء

3.حواليالصينفييوجد.السياسيةالتقسيمات

ذاتيبعضهاالمناطقمنعددعلىموزعاسياسياتقسيما

إلا،الحكمذاتيةالمناطقبعضأنمنالرغموعلى.الحكم

المناطق.بقيةبهاتدارالتينفسهابالطريقةتماماتدارأنها

واسعة.ريفيةومنطقةمدنيمركزمنمنطقةكلتتكون

المحلية.الحكوماتمنمستوياتثلاثةالصينفييوجد

001.2حواليعلىالثلاثونالسياسيةالأقسامتوزع

مدينة000.001إلىالمقاطعاتهذهوتقسم،مقاطعة

شيوخمجلسسياسيةوحدةكلوتضم.وكبيرةصغيرة

تنفيذيا.وجهازا

كاملنحوعلىالصينفىالمحاكمتعمللا.المحاكم

وبدلأ.العالمبلدانمعظمفىالحالهوكما،الاستقلال

القضايامنكثيرفيأحكامهاتبنيالمحاكمفإنذلك،من

الشيوعي.الحزبلوائحعلى

وتنظرالعليا،المحكمةهيالصينفىمحكمةأعلىإن

والخالفاتالقوميالامنتخصقضايافيالمحكمةهذه

باقيعلىبالإشرافتقومكما،الموظفينكباريرتكبهاالتي

.الأخرىوالمقاطعاتالأقاليمفىالمحاكم

الصينيةاهسملحةالقواتقيادةيتولى.المسلحةالقوات

الصينيةوالبحريةالبريالجيشتضم.عسكريةهيئة

ثلاثةحواليالصينيةالقواتعدديبلغ.الجويةوالقوات

وربعمليونحوالييعساندهم،ومجندةمجندملايين

فيمسجلينوالنساءالرجالالاحتياطقواتمنالمليون

الشعبي.الجيم!ميليشيات

السكان

الكرةسكانمن%02قرابةيعيت!.السكانعدد

ما499عامفيهاالسكانعددبلغإذ،الصينفيالأرضية

نسمة.046.991.1).00

الصيهنيالشيوخمجلس

التشريعية،مهامهيمارس

إلىالدولةسياسةويمقل

الدنيا.الحكوميةالجهات

الشيوعيالحزبيسيطر

مجلسعلىتامةسيطرة

.الشيوخ
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والمجموعاتالسكانيةالكثافة

قرابة.ينتميالرئيسيةالعرقية

إلىالسكانمجموعم!2%!

فيويعيشون،الهانسلالة

الصين.منالشرقيةالمنطقة

حواليسالسكانباقييتكون

،الأقلياتمنمجموعة55

الحدوديةالمناطقفىيعيشود

الصين.عربىوفى

الرئيسيهالحضريةالمناطق

سممةملايين5منأكتر

نسمةملالين2-5

الميلفينسمهمترالكيلوفينسمة

المربعالمربع

0001منأكتر!004صأكتر

منءأقل2صأقل

شنغهايمدينةفينسمةمليون25.8يعي!حوالي

الكثافةحيثمنالعالمفىالكبرىالمدنبينتعدالتى

5.7حواليببنالعاصمةسكانويبل!دد.السكانية

يفوقمدينةثلاثينمنأكثرالصينفييوجد.نسمةمليون

نسمة.مليونمنهاالواحدةسكانعدد

عنايةالسكانيالانفجارمشكلةالحكومةتولي

قدرتهالزواجلسنأدنىحدلوضععمدتإذ،خاصة

بالإضافةهذاللنساء،عافاوعشرينللرجالعاما22ب

فىالسكاد.محموعس%29حواليتشكلالعرقةهانجماعة

.ريانمديةمنالخمزيبتاعونهانأفرادمنمحموعةالصورة

طفلينأوطفلعلىالإنجابلقصرالممنوحةللإغراءات

الأكثر.على

الصينسكانمن%29حوالييعود.الجنسيات

الصن.فيالكبرىالسكانيةالمجموعةوهىهان،لأصل

أقلية،وخمسينخمسمنالصينيالمجتمعبقيةويتكون

والتيبتيونوالمغولالكازاخستانيونأوالقزقمنها

لأصلالمجتفالصينىأفرادمعظمويعود،واليغوريون

اللغةخلالمنالسكانيةالفئاتتحديدويمكن.اسيوي

التيوالماعزالأغنامرعيفيالسكانبعضيعمل.والثقافة

والكلأ.للماءطلباآخرإلىمكانمنبهايتنقلون

ذاتالصينيةاللغةالهانشعبيتحدث.اللغات

،اللهجاتبينالنطقاختلافولشدة.المتعددةاللهجات

بعض!يطلق.مختلفةلغاتاللهجاتهذهأنتح!سب

ماندرين،اسمالصينيةاللغةعلىالصينيينغيرمنالناس

اللغةأيبوتولعواتسميتهايفضلونالصينيينأنإلا

العامة.

الشماليةالصينيةاللغةالسكانمن07%قرابةيتحدث

الصينيينأنالغريبومن.الصينيةالمدارسفيتدرسالتي

النطقاختلافمنالرغمعلىواحدةبطريقةاللغةيكتبون

منهاعدةلغاتالصينيةالأقلياتتتحدث.اللهجاتفى

لغتهاأقليةكلوتستخدم،واليوغوريةوالمغوليةالكورية

الأقلياتبعضتتعلمومطبوعاتها.مدارسهافيالخاصة

ثانية.لغةأنهاعلىالصينيةاللغة
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لمعيشةاانماط

شأنالصينيةالثقافةفيالأسريةللحياة.الأسرةحياة

قبلممتدةكبيرةأسرفيالصينيينبعضعاشفقدعطم،

علىيربوماالواحدةالأسرةأفرادعددبلغإذ،ام949عام

منسناأفرادهاأكبرآنذاكالأسريحكموكانفرد.مائة

خمسةمنأفرادالواحدةالأسرةفييوجدوقد.الرجال

الإقطاعيينمنالممتدةالأسرأفرادمعظمكانلقد.أجيال

تتعدفلمالفقراءألممرأما.الدولةرجالوكباروالتجار

صغيرةبأنهافتمتازاليومأسرأماوالأجداد.الأحفاد

.ومحدودة

علىمقصوراالبيتخارجالماضيفيالعملكان

رجالأالبالغينجميعفيعمل،اليومأماالنساء.دونالرجال

المنزلشؤونتدبيرالأجداديتولىإذ،البيتخارجونساء

.الأطفالورعاية

القيمعلىوارتداداتفككا،المجتهـإلصينىيشهد

دوراتؤديالأسرةتزالفما،الزواجاما.القديمةوالعادات

منأكثرعنايةالذكورالصينيةالأسرةتولي.إتمامهفيمهما

عملياتفيالمساهمةفيبدأوااليومرجالولكن،الإناث

علىمنهمتأكيدا،البيوتوتنظيفالأبناءورعايةالتسوق

المفهومحعسب،والواجباتالحقوقفىلهمالمرأةمساواة

قبولأتلقىالجنسينبينالمساواةفكرةأخذتوقدالغربي

الريف.مجتمعمنأكثرالمدينةمجتمعلدى

يتراوحقرىفيالصينيينمعظمعاش.الريفيةالحياة

بعضوكانت.بيت02و.001بينبيوتهاعدد

يعملونواخرون،والبيوتالأرضتمتلكالعائلات

قرابةالمستأجرونيد!الأغنياء.الفلاحينلدىبالأجرة

لأصحاباجوراالحصادمواسمعائدمن03-06%

الاستجداء.حدإلىببعفالأسرالفقروبلغ.الأرض

توزيعفىالنظرأعادواالسلطةالشيوعيونتولىأنوبعد

الأسرمنكثيربمقدورأصبحإذ،المواطنينعلىالأرض

الخضارلزراعةتستثمرهازراعيةأرضوقطعةبيتامتلاك

والماشية.الطوروتربية

وهناك،محليةأسواقفيإنتاجهافائضالأسرةتبيع

توقعإذ،الزراعةمجالفيوالحكومةالأسربينعملطريقة

والدولةالمزارعحصةبموجبهتحددالدولةمععقداالأسرة

ثروةتحقيقمنالأسربعضتمكنت.المشروعإدارةوطريقة

بعدالفرددخلارتفعلقد.المشاريعهذهخلالمننسبية

فيالدخلمعدللكنالسلطةإلىالشيوعيينوصول

المتوسط.دونزالماالأرياف

والةكالمذياعالأجهزةوبعضبيتاالأسرمعظمتملك

وبيوتاتلفازجهازالأسربعضتملككما،والدراجةالخياطة

واللبن.الطينبيوتمنأفضل

ويبقىوالحصاد،بالزراعةطويلةساعاتالريفيونيعمل

الدراساتوحضور،للترويحالوقتمنمتسعلديهم

مراكزفيالأفلامومشاهدة،السياسيةوالندواتالمسائية

الخاصة.الترويح

تشبهقديمةبيوتفىالمدنأهليعيش.المدينةحياة

سكنيةشققفيالسكانمنقسمويعيع!.الريفبيوت

آخر.قسماالمصانعوتجهزمنها،قسماالحكومةتجهز

بعضفييكونللأسرةبيتاالمصنعأوالدولةتخصص

السكانية،الكثافةوبسبب.الريفبيوتمنأصغرالأحيان

،واحدةشقةلتقاسمالأحيانبعضفيأسرتانتضطر

الصحيةبالتمديداتمزودةالمساكنهذهتكونماوغالبا

المساكنبشؤونتعنىلجنةسكنيحيكليختار.والتدفئة

.إسكانأزمةالسكانيةالكتافةسببتحيث،الصينشرقيمدنفيسالناملايينيعيش!.الصينيةالمدنفيرئيسيةنقلوسائلتشكلالدراجات
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المغولمتلالأقلياتثقافةمنحرءاتمتمكلالختلمةالشعيةالرقصات

متمقلين.كرعاةالقديمةالحياةأسلوبيتبعونالمعولم!كتيرمارال.أعلاه

المدنفيالمعيشةمستوىأنويلاحظجوانبها.مختلفمن

توفيرمنالمدينةسكانيتمكنإذ،الريففىمنهأفضل

شخصيةحاجاتلشراءتصرفالتىالأموالبعض

.للمنزلوأخرى

بوسعهمإذ؟أفضلحياةبفرصالمدينةيتمئسكان

المحالوزيارةالمتنزهاتوزيارةالعامةالندواتحضور

.الخدماتومحال،الدولةتقيمهاالتيالمتطورةالتجارية

للأفراد.ملكاتكونمافغالباالصغيرةالتجاريةالمحالوأما

يفضلبينماالأرز،الجنوبصينيويفضل.الطعام

العنصرالحبوبهذهوتشكل.القمحالشمالصينيو

تشكلكما.الصينلثمعبلدىالغذاءفيالرئيسي

الغذائىالعنصرالصوياوفولالملفوفوخاصةالخضراوات

ولحمالخنزيرلحممنهمكثيرونويفضل،الصينفيالثانى

والفواكهوالبيضالأسماكتؤديكما.الدجاج

الصيني.الغذاءفىكبيرادوراالبحريةوالأصداف

والخضاروالأرزالشوربةمنالصينيةالوجبةتتكون

ملعقةإلاأدواتأيةمنالصينيةالمائدةوتخلو،والفواكه

لدىالمفضلالشرابهوالشاي.خشبيينوعودينالحساء

مثلأخرىمشروباتالصينيونوشناول.كافةالشعب

الصيني.الشارعفيعاليةبشعبيةتحظىالتىوالبوظةالحليب

ويأكل،لأخرىمنطقةمنالصينيالطعاميختلف

العالم،فىأخرىأماكنفيتؤكلمانادراأطعمةالصينيون

خيارباسمتعرف،بحريةوحيواناتالنمرزنابقبراعممثل

منالقرلقزعانفحساءويعتبر.الأفاعيولحومالبحر

.الوجباتأفضل

وأالقطنمنملابسهمالصينيينمعظميصنع.اللباس

النساءبعضتصنعكما.اصطناعيةموادخيوطمن

قمصاناوالنساءالرجالغالبيةويرتدي.الثيابأوالتنورات

فيالغامقاللونالبالغونيفضل.واسعةوسراويلغربية

يبتاع.الفاغاللونوالفتياتالأطفاليفضلبينما،لباسهم

راقية.محلاتمنملابسهموالفنيونالدولةرجالكبار

موظفأنهلباسهمنماشخصعلىتحكمأنسهلاوليس

ينتميالتيالطقةقديمايحددكاناللباسأنبيد،عاملأو

.اليومعليههولماخلافاالفردإليها

علىالصينفيالصحيةالرعايةتقوم.الصحيةالرعاية

غالباالذيالتقليديالصينيوالعلاج،الغربيالعلاجاعتماد

بالإبر.والوخزالطبيةالأعشاباستخدامحوليدورما

منكثيرةأنحاءفىالصحيةالمستشفياتتنتشركما

.دوريبشكلللقرىبزياراتطبيةفرقوتقوم.الصين

يطلقأطباءعليهايشرفعياداتالقرىبعضفيويوجد

أهليشاطرونأنهمعنكنايةالحافيالطبيباسمعليهم

نسوةهؤلاءيكونماوغالبا.وبساطتهالعيششظفالقرى

حالاتعلاجعلىبعدهايعملنلمدةتدريبهنيتلقين

ويشرفن،الولادةعلىالحوامليساعدنأو،بسيطةمرضية

النفاياتمنالتخلصعملياتويتابعن،الشربمياهعلى

ويشجعنالضارةالحشراتوقتلالأمراضضدوالتطعيما

النسل.تحديدعلىالسكان

لدىالصحيالمستوىر!فيالبرامجهذهأسهمت

عامقبلعليهكانمماأفضلالوعيوأصبح،الشعب

أمراضعلىالقضاءمنالصينيونتمكنوقد.ام059

وفاةفيسبباكانتأخرىوأمراضوالتيفوئيدالكوليرا

.عامكلمنهمالملايين

التيتشجئالأديانالصينحكومةتحبذلا.الدين

أهمومن.القدممنذالشعبحياةفيمهمادوراأدت

3-!*3!+7-!-يز!!كا+،/2ل!ير

،*يهيريرو!كث!!ا-"!رز--؟-تج

3!!يز؟في-ا!،!ل!!.ج!صح

-ء--

فيالحديثوالطبالصيمىالطصبينيحمعونالصينيونالأطباء

علىالفحصيحرونأطباءأعلاهال!ورةوفي.المرضىعلاجهم

شنعهاي.بمديهعيادةفىمرضاهم
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منأوالفحاريأوالطي!ىاللبنمنتبنىالصينيةالمزارعفيالبيوت

القش.أوالآجرمنأسقع!ولهاالحجارة

العصور:مرعلىالصينفيانتشرتالتىالديانات

والبوذية.والطاويةالكونفوشية

الصينيالفيلسوفأنشأهاالتيالكونفوشميةالديانةتقوم

كباراحترامأساسعلى.مق055عامالمولودكونفوشيوس

المتعلموحكمللنساءالرجالوحكم،والوالدينالسن

بشكلالروحيةالنواحيعلىالديانةهذهوتركز.للعامة

الكونفوشية.انظر:.عام

الإنمسانتدعوصينيةديانةأيضاهيالطاويةالديانة

نفسهمعوالاعتزالالعامةالحياةمعتركمنللانسحاب

الميلاد.قبلالرابعالقرنفيالديانةهذهبدأت.وفكره

الطاوية.انظر:

للصيننقلهاتم،الأصلهنديةديانةهيالبوذيةالديانة

كبير.بشكلالبلادفيوانتشرت.الميلاديالثانىالقرنفى

علىكثيراوالطاويةالكونفوشيةالديانتينمبادئأثرت

البوذية.:انظر.البوذيةمبادئ

وهي.شمعوذةأنهاعلىللأديانالصينيةالحكومةتنظر

منليتمكنواوالعلومالسياسةدراسةعلىالسكانتشجع

مشاكلهم.حل

نأالكونفوشميةللديانةالحكومةمعارضةأسبابأهمومن

عمدتالواحد.المجتمعأفرادبينالمساواةمبدأتنفيالأخيرة

والبوذيةالطاويةوالمعابدالمساجدتحويلإلىالشيوعيةالحكومة

وبدأت.عامةاجتماعاتوقاعاتومدارسمتاحفإلى

سياسةباستخدامالعشرينالقرنمنالسبعينياتمنذالحكومة

والوجدانىالعاطفىالنموبضرورةلاقتناعهاالأديانمعمرنة

والمعابدالمساجدبعضبفتعقامتولذلك.الشعوبلدى

فيها.الدينيةالنشاطاتلممارسةالشعبأمام

السكانمجموعمن%4.2نسبتهماالمسلمونيشكل

الغربي.الشمالفيأقليةوغالبيتهمام(089)الكلي

لالكنهاالعباداتبممارسةلل!سلمينالحكومةوتسمح

الصينفيالتنصيريةالبعثاتنشاطلوحظعليها.تشجعهم

تسلمهموبعد،الحكمسدةإلىالشيوعيينوصولقبل

البلاد.منالمنصرينوطردواالكنائسأغلقواالسلطة

ينالحضالقرنمنالسبعينياتأواخرفيالدولةوعادت

مااعتنقإذ،الدينيةطقوسهمبممارسةللنصارىوسمحت

النصرانية.الديانةالسكانمجموعمن%.،2نسبته

خاصةبعنايةالعصورمرعلىالتعليمحظىالتعيم.

المجتمعفىكبيراتقديراالمتعلمونفلقى،الصينيينلدى

اللغاتتعليمدروس

الصينيينللطلابالأجنبية

جزءامهمامنتشكل

ثقافتهم.



الصين276

كاكاخحبئ-1----!ءبر!أعءبمة-لم3---،0،1-+ج!6-د

?!-كا،ء!س--ع-بر!ش-لمام،ة*،،ةأ-".+لم(5111لم؟------سبر7!

!خ!!؟بر؟!!ى-ى3".برخ!-+تتء"...ء-لا*آهـ"ة؟ة"7-:.ء--بر---بز!بز!

ب-ء-خ*في-قي!لأ-8دكضكاء-/!م!س!-!"01،،21ص،،."لا.*ةلمة.*،،--.-.!"؟،*بر!جبم!خئر؟لأء؟

+؟ء-!ءح7-بر-؟ضةت"أأأ!،-!،بم!-،ء-ة؟-3--حس!*ح،؟أ!؟؟!+.!ل!ص

،!"ء--ص.--صء27ء-!-لح-ض---يرأبمأ*!!4"؟11"*-ست-"؟--كا!.،4.-*!"د،ءع!برشة!!برءبر

7!

!*-نم--كاى-----،ىكبمدبر؟تر،كوء.-*

في؟+-ع7ع-!ئهعير-!ممر"---32"!بن3،ررزرقيفي

محخي----حمج!ي"-،جم!ء+ح!؟كا.ض،!--،لا.---"س-!كاتنفي*

!غع-!أء!---3:-----ء-.--.-.-"...!أو!ممي!بلإ7تر3ص؟كأكا

ى-"ير-ع!*-س،*4-يرزر/---ء-!+-+!-ير!-!.-لأ----

!3!يم-د-!7!3خبن؟!كأ3،؟!ير-ع!ص!3--7!بر"!:يمء،------!/كأبن!زوكارزتج

ش%!؟،ء-برء-شبمخئربريئ؟يريم!-3!ينء-لإ--جءخ+،كأ-*:برصلى

صغشص*روزر2ض!إء!!سير!-?صكا..-!*كا؟ءؤط*حلأبهع+7!---ش*س!كس/شا!

شققفيالمدنسكانلعضيعيشجولير.مديةفيالصورتاد!اتادتوضئكحا،والقديمةالحديتةالبيوتمنحليطالمييةاللدنفيا!لساكن

.اليسرىالصورة!يذلكيظهركما،قديمةليوتديآخرولىويعيش،أليمنىالصورةفيكما،حديثة

الشيوعيينتسلمقبلللعلمالعاليالتقديروكان.الصيني

هما:سببينإلىيعزىأم949عامالبلادفيالسلطة

يهذبالعلمأنأكدتالتيالكونفوشيةالتعاليم-أ

والطبيعية.الروحيةالعلومبيهتفصلهناكيكنلمإذ،النفوس

التعاليمومعرفةوالكتابةالقراءةعلىالقدرةأن2

اجتماعيومركزآمنةحياةإلىالطريقمهدتالكونفوشية

يجتازأنالحكوميةالوظيفةشروطاقتضتفقد.مرموق

تعاليممعرفةعلىأساسايقوماختبارالهاالمتقدم

وسيلةباعتبارهالعلمعلىالشيوعيونيركز.كونفوشيوس

فباشروا،والاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةأهدافهملتحقيق

القراءةالشعبتعلمتعليميةبرامجتطيقالسلطةتوليهممنذ

سنمنالشعبمجموعمن07%نسبتهماإن.والكتابة

والكتابة.القراءةيتقنونفوقفماعشرةالخامسة

نشرفيالعشرينالقرنمنتصفمنذالحكومةنشطت

زيادةوسجلت،الدراسةعلىالأطفالفأقبل،التعليم

المجتمعأفرادالحكومةألزمتفقدالتلاميذ.عددفيكبيرة

وتطبق.الأقلعلىالأولىالستةالدراسيةالصفوفلماتمام

أولآ،المدنأهلعلىالإلزاميةالتعليميةالسياساتهذه

التعليمعلىالحكومةتركز.اشيفإلىتنقلثمومن

فتضم.الطبيعيةالعلومإلىبالإضافةكبيربشكلالروحي

السياسيةوالقيمالعلميةالحقائقالصينيةالمناهإلدراسية

شيوعى.منظورمن

الصينيالتعليمنظامسطحعلىتطفوالتىالمشكلةإن

الحزبلقادةالأساسيةالقيمبينالصراعفيتكمن

البلادفيالاقتصاديالنظامتحديثفيورغبتهم،الشيوعي

سريع.بشكل

بناءجسرعمية

تطويرومشروعات

الأوضاعلتحسيرأخرى

فيوألاقتصاديةالمعيشية

قخططالصيمي.الريمى

وأالمركريةالحكومة

المشروعاتهذهالإقليمية

وتمفذها.
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التمارينعلىيطلق

الصينليالقديمةالرياضية

معظهميمارس.تايجيكوان

الرياضةهذهالصينين

هذهتركز.يومكلصباح

الاصترخاءعلىالرياضة

أسسوع!والتوازد

ويستحدم.السليمالتنفس

الرياضةهذهالصينيون

النفسصللدفاعوسيلة

أيضا.

ويحبذ.متطورةتعليميةبرامجيتطلبالنظامفتحديث

علىوالعمالالفلاحينبينالعلومنشرالرأيهذاأصحاب

الدولة.ورجالكالعلماءأهميةالأكثرالمجموعاتحساب

التعليمحقعلىأم949عاممنذالشيوعيونركز

مجتمعبناءأجلمنجيدنوعىتعليموعلى،للجميع

وأولتهمالطلابمنبالمتفوقينالقيادةفاهتمت،حديث

متميزةخاصةمدارسإلىالمبدعينتنقلإذ،خاصةعناية

وتوزع.المتطورةالتعليميةوالمرافقالكفاءاتفيهاتتوافر

والثانويالابتدائيالتعليممراحلعلىالمدارسهذه

الابتدائيةبالمدرسةالصينيونالطلابويلتحق.والجامعي

والجغرافياالصينيةاللغةويتعلمون،السادسةسنعند

الطبيعيةوالعلوموالتاردوالرياضةوالفنوالرياضيات

المرحلةإتمامهمبعدالطلابيلتحق.العسياسيةوالعلوم

بعضويترك،الجامعيةالمرحلةثمالثانويةبالمرحلةالأساسية

الجامعية.أوالثانويةالمرحلةإتمامهمبعدالدراسةالطلاب

متابعةفييرغبمنلكليشترط.العالبمالتعليم

ويلتحقعاما.قبولفحصيجتازأنالجامعيةالدراسة

الاقتصاددراسةلمتابعةالعامالفحصيجتازمنكلبالدراسة

الإنسانية.العلومأوالطبيعيةالعلومأوالرياضياتأواللغاتأو

مهنيةبكلياتالقبولاختباريجتازونالذينمنعدديلتحق

وأالتعدينأوالطبأوالجراحةعلمأوالزراعةفيهايدرسون

منالدولةتتمكنالمعاهد،هذهخلالومن.المعلمينتدريب

حاجةحمسبتوزعهمثممجالكلفيالفنيينأعدادتحديد

بما،فنيمعهد0001يقاربماالصينفييوجد.لهمالبلاد

فىالطلابعددويتزايد.الفنيةوالكلياتالجامعاتذلكفي

عنيضيقالكلياتاستيعابأنلدرجةمطردبشكلالصين

سنويا.بالدراسةالراغبينعدد

لفنونا

الفخاريةالأعمالهيالمعروفةالصينيةالفنونأقدمإن

التيالجميلةالبرونزيةوالأوعيةالمنحوتةالكريمةوالأحجار

إلىتعودوالتي،الدينيةالاحتفالاتفيقديمااستخدمت

منكثيرعلىالعثورتموقدالميلاد.قبلسنةالافخمسة

القديمة.المدافنحفرعملياتأثناءالاثارهذه

التحفعنبحثاحاليامستمرةالحفرياتزالتما

قبلالثالثالقرنمنابتداءالعصور،تمثلالتىالفنية

لإيمانهاالحاكمةالسلطةبدعمالحاضرالوقتحتىالميلاد

والعاملفالمزارع.ومصدرهالفنمبعثهوالشعببأن

فني.إلهاممصدرجميعهاالأقلياتوباقىوالجندي

وأهدافه.المجتمعحاجاتعنبالتعبيرالفنالحكاميطالب

العماللحياةاليوميةالموضوعاتمعالجةفيالفننشط

القرنمنوالسبعينياتالستينياتبينوالفلاحين

والأفكارالشعبيةالأهدافعكسكما،العشرين

الصينى،البرونز،انظر:.أخرىبلدانمنالمستوحاة

العاخ.؟الخزف

العالميةالآدابأعرقمنالصينىالأدب.الأدب

الأدبفيالقديمةالأدبيةالأعمالأفضلومنوأجملها.

كلاسيكية،أغنياتعليهاأطلقأشعارمجموعةالصيني

قبلعشرالثانيالقرنإلىالقصائدهذهبعضتاريخويرجع

.الأدب،الصيني:انظر.الميلاد

زخرفالميلاد،قبلسنةآلافخمسةمنذ.الرسمفن

والخزفالفخارمنالفنيةأعمالهمالصينيونالفنانون

علىالرسمزخرفةالصينيونوأوجد.متطورةبتصاميم

الرسمشماع،التاريخهذابعد..مق004عاممنذالحرير

الإنسانرسموها:التىالموضوعاتأهمومن.الورقعلى
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!ير!كا!ورء

حمهلأ

+!بر!-?3

لم!الال!ص*جم!ىء.

أسلو!لهكانهادأسرةحكمشرةإبارالأضرحةنصبعلىالرسم

الصينى.الإمبراطوربلاط!يمسؤولينالرسمويطهرمميز

الفنانينلدىتحظاالطبيعةأما.والأرواحوألالهة

الميلاد.بعدإلابأهميةالصينيين

بدأإذ،والخزفبالخطالصينيينلدىالفنارتبط

..مأق221عامالخطريشةاستخدامالصينيون

واحد.آنفيوالكتابةللرسمنفسهاالريشةواستخدموا

حضروهالذيالأسوداللونالصينيونالفنانونواستخدم

الأصباغاستخدمواكما،والصمغالصنوبرمشاجمن

لوحاتهم.لتلوينوالمعدنيةالنباتية

الصينيالنحتأعمالأولكانت.والحزفالنحتفن

أحجارالنحاتونواستخدمالمقابر.فيوضعتصغيرةتماثيل

الفنانينبعضاستخدم.الفنيةأعمالهمفيوالبرونزاليشم

سيستخدمونهاالموتىأنظنواالتيالأوانىصناعةفيالبرونز

مقولباالأوانيهذهمعظموكان.الموتبعداحتفالاتهمفي

عامعثرلقد.الحيواناتأش!صالأهمهامنأشمكالعدةعلى

مقبرةقربوالخيولالادميةالأش!صالآلافعلىام749

إلىالتحفهذهتاريخويعود،زيانمدفنفيإمبراطورأول

الميلاد.قبلالثالثأصقرنا

وبعدالهندمنالصينإلىأجوذيةاأ!ديانةالقلت

المعابدفأقيمتلخدمتها.أعمالهمالفنانونوظفانتشارها

بعملالنحاتينبعضوقاممنها.قريباأوالكبيرةالمدنداخل

الفخارمنتماثيلاخرونوعمل.أتباعهبصحبةلبوذاتماثيل

،بالألوانالتماثيلهذهبعضطليثمالبرونز،منوقوالب

منذالخزفالصينيونواستخدم.بالذهببعضهاوطلي

ويعد.الفنيالمضمارهذافيوبرعواالتارل!قبلماعصور

والعالمى.الصينيالفنروائعمنالخزف

منالصينيةالبيوتمعظه!اشيدت.المعماريالفن

الفنمعالمأبرزمنأ!همخر.امنأساسعلىالأخشا!

جذاببشكلالأطرافمجنحسقفأ!ينياالمعماري

الجدرانأما.خشبيةأعمدةالسقفهذايحمل،أعلىإلى

مجردكانخطبلالسقوفلهذهدعماتشكلتكنفلم

الأدوارمتعددةأبراجاالصينيونبنىكما.ساترةحواجز

.الباجودةانظر:.الباجودةاسمعليهاأطلقوا

الموسيقىعنالصينيةالمومحيقىتحتلف.الموسيقى

مختلفا،موسيقياسلماتستخدملأنهاكبيرابماختلافاالغربية

ئر

!سوئم!!

عهدفييصنعكادالديالأبيضالفخار

لالس!إلمصقوليتميزكادشاغسلالة

منالأعلاهالحرة.الممموشةوالتصميمات

العهد.هذهلىللفخار

كاد.الألوانمتعددالشراميك

كاد.شانجسلالةعهدلىيصمع

لصناعةالألوانيمزجولىال!كمالعور

.ادلاهالرهريةمثلتصميمات

اشتهرف!الجملالأبيضالصينىالخزف

أوعيةم!كثيرومتل.!ينغسلالةعهدفي

فارمينجسلالةعهدفىالصيعىالحر!

تحتيزحاحيلطلاءمر!أعلاهأ!عاءا

اللولى.أررق
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ماأهم.نغماتخمسالصينيةالموسيقىسلمفييوجدإذ

العزفآلاتتختلفإذ.اللحنهوالصينيةالموسيقىفى

الصينيينلدىويوجد.الأخرىالعزفآلاتعنالصينية

أكسيوهماالنايمنونوعانبيباتدعىالعودتشبهالة

الموسيقىآلاتاليومالصينيونالعازفونويستخدم،وداي

الأوروبيين.الملحنينألحانمعظمويعزفون،الغربية

بدايةمنذرسمياالصينيةالمسرحياتتقديمبدأ.المسرح

أكثربكينمسرحوكان.الميلاديعشرالتاسعالقرن

يرافقهماوأغانحوارالمسرحعلىوقدم.شهرةالمسارح

زاهيةشعبيةبأزياءعروضوقدمت.رمزيةوحركاترقص

والتاريخالقصةأساسعلىالمسرحيةالعروضتقوم.الألوان

الصيني.والفولكلور

السطح

بعدالمساحةحيثمنالعالمدولثالثةالصينتعتبر

رقعتهااتساعبسببالمناخيةالأقاليمتتنوعوكندا.روسميا

فياستوائيةأقاليمإلىالشمالفيقطبيةشبهأقاليممن

صحارإلىالشرقفيخصبةسهليةمناطقومن،الجنوب

مناطقثمانيإلىالصينتقسم.الغربفيقاحلة

غاباتهاتحمى.بالسكانأراضيهامعظموتزدحم.جغرافية

منالشرقيةالجهةفيالبريةالحياةمنتبقىماالجبلية

الذهبيةوالقردةالباندادبتضمالتىالتيبتمرتفعات

الطاكني.وحيوان

غربيجنوبفيالمرتفعاتهذهتقع.التيبتمرتفعات

الجنوبمنالهملاياجبالمجموعةبهاوتحيط،الصين

وقمة.الشمالمنكونلونوجبالالغربمنالباميروجبال

فوقم48882ارتفاعهاويبلغ،العالمقممأعلىإيفرست

والبردالقحطمنالتيبتتعاني.التيبتجنوبيس!إلبحر

عداماقاحلةصخورالمنطقةأراضيومعظم.القارس

المنخففمة.الأراضيفىللرعيتصلحضيقةمساحة

المرتفعاتهذهتحتلمنغوليا.+زنجيابخمرتفعات

غنيةوهي،الصينغربيشمالمنالصحراويةالمناطق

ووعورةلبعدهاالسكانعددفيهاويقل،المعدنيةبالأملاح

علىارتفاعهايزيدجبليةقممفيهاوتوجدأراضيها.

جفافا.الصحاريأكثروفيهاالبحر،سطحفوقم001/6

سطحمستوىعنانخفاضاالبقعأكثرفيهايوجدكما

الصين.فيالبحر

بينالمرتفعاتهذهتقع.المنغوليةالحدودمرتفعات

فيهاتمارس.الشرقيةالمنخفضةوالأراضيجوبيصحراء

أحدثتوقد.غنيةزراعيةرقعةلوجودبسيطةزراعات

وودياناشمديدةانحداراتسفوحهافيالمياهمسيلات

تربتها.نعومةبسببسحيقة

شبهمنالمرتفعاتهذهتتألف.الشرقيةالمرتفعات

الجزيرةشبهفيويوجد.الشرقيةومنشورياشاندونججزيرة

أجودفيهاوتوجدكبير،فحمومخزونجيدةمرافئ

منكبيرةبكمياتالبلادتزودالتيالصينيةالغابات

الروسية.الحدودتحاذيوهى،الأخشاب

بينالأراضيهذهتقع.المنخففةالشرقيةالأراضي

إلىجنوباوتمتد،الشرقيةوالمرتفعاتالمنغوليةالحدود

الجنوبإلىالشمالمنالإقليمويتكون.الجنوبيةالمرتفعات

هذافيتوجد.الشمالىالصينوسهلالمنشوريالسهلمن

كما،الكبيرةالمدنومعظمالزراعيةالأراضيأفضلالإقليم

منكبيرةكمياتالخصمبالمنشوريالسهلفيتوجد

لهذاالزراعيةالحاصلاتأهمومنالحديد.وخامالفحم

لعدةتعرضتأنالمنطقةلهذهسبقالقف.،الإقليم

المنخفضةالأراضيتضم

أرأضيأكترالشرقية

وإنتاحا.خصوبةالصين

فلاحونالرلسمهدافي

ي!الأرزرراعةيمارسون

الفيضا!بمياهمغمورحقل

يانجتسىنهرواديفي

الجوبيالجزءيشكلالذي

الشرقيةالأراضىم!

هووالقيمالمنخفضة

ى!الأساسىالمحصول

الشمالية.المنطقة
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تقعالتىالممطقةهذه!ثلالقمحزراعةمماطقتشحلالوسطىالمرتفعات

انشرق.إلىالعر!مىالوسطىالمرتفعات

الصينأحزاناسمإطلاقبالناسحداممامدمرةفيضانات

عدةببناءالدولةقامتالفيضاناتهذهبسببعليها.

المنطقة.فيالمدمرةالفيضاناتاستمراردونلتحولسدود

بينتقعجبليةمنطقةهي.الوسطىالمرتفعات

قممترتفع.التيبتومرتفعاتالمنخفضةالشرقيةالأراضى

مدينةقربالبحرسط!فوقم007.3منأكثرتلالها

عبرليجكينحبالتمتدالممطقةهدهجنو!وإلى.زيالىمديةم!قريا

مناطقوتمتازالقف!حبوبالإقليمهذافىتزرعزياد.

الذيالأرزيزرعحيثبالرطوبةنفسهالإقليمامنأخرى

البلاد.فيالرئيسيالمحصوليش!ول

المرتفعاتجنوبيالحوضهذايقع.ستشوانحوض

عالية.بقمممحاطةووديانجبالمنطقةوهوالوسطى

الصينفيالزراعيةالمناطقأفضلمنالإقليمهذاويعتبر

إقليمالجنوبيةالمرتفعات

وحبالتلالتسوده

هذهتعكصخضراء.

مديةسحانباالصورة

أحد،ليولهرجولير

الكتيرةالمائيةالممرات

الوسوالمسطقةفىالمهمة

اللإقليم.من

ور3ءح!كايرءك!جمى-3



كلمةوتعني.الطويلالنمووفصلاللطيفمناخهبسبب

الأربعة.الأنهارستشوان

منالشرقيةالجنوبيةالمنطقةتشمل.الجنوبيةالمرتفعات

الجنوبيةالجبالوسلسلةهاينانجزيرةذلكفيبما،الصين

منطقةالإقليمهذافييوجدلاخضراء.سلسلةهيالتي

الذي(،الغرب)نهرجيانجزينهردلتامنطقةسوىسهلية

الرئيسيالجنوبيالمواصلاتخطروافدهمعيشسكل

جعلعلىالعميقةوالتربةالاستوائيالمناخويساعد.للصين

زراعيةمناطقتوجدولا.مناممبةزراعيةمنطقةالدلتا

جبلية.الإقليمأراضيمعظملأنشماسعة

المناخ

وتنوعاتساعهابسببمناخيةأقاليمعدةالصينتضم

صحراءفيتطرفاالمناخيةالظروفأكثروتظهر.تضاريسها

الحرأرةدرجةتجاوزأنيمكنإذ،تاكلمكانوصحراءجوبي

فيليلام534-إلىوتنخفض.الصيفأيامم538فيها

جافةرياحالشتاءفصلفيالصينعلىتهبالشتاء.فصل

الصينأمطارمعظمتسقطبالغبار.محملةزوالغتثيرباردة

مايوشهريبينالأمطارمن08%نسبةوتسقطصيفا.

الشرقيالنصففيرطبحارفهوالصيفأماوأكتوبر.

معظمفيم427الحرارةدرجاتمعدليباإذ،الصينمن

الصين.أجزاء

سما..عنعموماتقلفإنهاالأمطارسقوطنسبةأما

لا.شنغهايفيسمأ41و،الشماليةالأنحاءبمعظمسنويا،

فتراتوعلى،الشمالفىإلاثلوجتساقطالصينتشهد

خفيف.وبشكلمتقطعة

والجموب.الشمالفيكبيراالحفاضاالشتاءفيالحرارةدرجةتنحفض

منشورياص!كلفيم51-8دونينايرفيالحرارةدرحاتوتبلغ

الحنوبي.الساحلعلىم614علىوتزيد،والتيمت

281الصين

لافتصادا

حيثمنالكبرىالدولبينمناقتصادياالصينتعد

الوطنيالناجحيثمندولعشرأكبرمنفهي،الإنتاج

الصينفتعتبر،السكانبعددالإنتاجقيسإذاأما.الإجمالي

من،العالمدولنصفمنأكثرعليهاويتفوق،متخلفة

منتعدفهيالسببولهذا،الفرديالدخلمتوسطحيث

النامية.الدول

المصالمعظمعلىسيطرتهاالوطنيةالحكومةتفرض
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!يهالأمطارسقوطمعدلفإلى،الشمالأماممنويا.سم02و.001بين
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إم

؟حيهيمابزلأ

-3!3؟--صير،،ص،ء؟!!لم
؟4مناعلى.،؟-!

42إلى61-أ

16إلى\إأ!يأ،6ول1

لم7ماأقلى--لم-س!بر

الحراررحة:

لولهابت

لأ5صأعلى

57إلى06

06إلى45

54!حأفل

أنحاءفيم452منأكثرإلىيوليوشع!!يالحرارةدرحاتتزيد

النهار!يالحرأرةدرجاتتزيدوقدمنشوريا.جنوبيفيحاصةالصير،

الصين.غربيشمالصحاريفىم538على

ينايرشهرفىالحرارةدرجةمعدليلر7

صأبمميم!أحص!لإكا--1!*ىمميكم-ممىصرس"!-ريمقىت!

ىحميمحبئ-3يبىر-؟!لإ-س--عيرسهـعى!لشلياء!!

لأ-!-كا!كا3كاكاكا3-3لكين.!سحم

أنمتر--قبن؟كالالاكاكا!كا7سس-كا"ع3!كالأ.لالننوكاعكا-7!صصص3،نن-.ء،3

!6!اض-3!-7!7لاكم!لأ-س!برلمصكا؟كاووها!"

حلا-!!!؟+-كاكا!-ك!ئإيم؟تشونجكنج.ى!برع

ردلانمالحربتردرةرحهممقلحبرادكم،"نرء1-كا،!

كا

06اكثر!16!اكنر؟عنن!برىبربراع!برض!!؟*3اع!ير!+خ!!

إلى.456؟كاء؟!يز16إلىلأكا

02إلى151=اإبي!أياثصلحثأالأرر!لىسوركح!
!5إلى3ع-اءلأ-إلىأس-

51-إلى.

صمرلح!18؟-!5!

المطرالسنويمعدلر!و!ر-لأهاكسبم ور-كا--لأ---77----!ح!س!جيهيمعس-و!

6ث!حح!!"ء-*3---لأكسصصصكايلصرشئغ-!مغ!ص+

،!.ء.!!*،!/
!\صسلم

!3لم-ط!أ-!،!
-حمما(-لمح!علميرلم2
رر-ص!!.ك!حمس!عص

؟عسضشنغهالمجسيء3،!!!

حل!لبماح!كم---لادخ!!ش-عبربم؟س-!رر-!-

كاخ!؟ء؟-شكبم-س؟،-7كأئر"-"؟ئم!س!

سصة،!--سئم!ر!--برج"،-غ؟!-!!تشخ،ء-3

08صاعلى3،2صأكئر-ش--"يخ

8"اإلي324--+ل!!صأ53%لى!5،م؟7-!-ا!!ء-و!حم!لمخح!1ص!

924ن!!ألى51شلى؟ئاسيرذ-+هـضحمإظث!؟؟ء-



الصين282

للصينالإجمالىالوطنيالابخ

الصحاعةص42%

عةالررا./42!!

ماتلحدا%43ص

لدلكللسب!الإحماليالإنتاجقيحةهومالبلدالوطيالنابخصافي

،واحدةسةحلالالسلعتلكإلتاجلىالمقدمةوالحدماتالملد

يتصمنولا،والمقلوالتحارةالاتصالاتعلىالحدماتهذهوتشتم!ى

والحدماتوالحكوميةالماليةالحدماتللموادالصافىالإنتاح

المصاحالصساعةفيوتدحل،الأحرىالحدميةأصماعاتواالاجتماعية

للص!!الإحماليالوطياساغابلغوقدوالإلشاء.والتعدير

.أم299مشةأمريكىدولار000.000.8404347

جبايةعلىالدوأسةدخليعتمد.الخارجيةوالتجارة

الحكومية.المصالحمتحققهاالتيالأرباحمنالضرائب

.الصناعاتتطويرفىعادةالضرائ!هذهوتستخدم

ووفرالاقتصاديالنموفىملموساتقدفاالصينحققت

حياةللسكانضمنمما،كثيرةعملفرصالشيوعيون

أفضل.

مماالختلفةوالمعادنالوقودمصادرالصينفيتتوافركما

المتقدمة،الدولمصاففيلتصبحللصينالفرصةيهيئ

بخبراتيتمتعالذيالمجدالنشيطشعبهاذلكمنوالأهم

الصنتضيعاقتصادها،مستوىرفعأجلمن.عاليةفنية

علىالمستثمرةالمبالغوتوزع،خمسيةتنميةخطط

.مدروسبشكلالختلفةالقطاعات

للاقتصادالفقريالعمودالزراعةتعتبر.الزراعة

الزراعة،فيأصينبناالعمالمن%06يعملإذبمالصيني

المنطقةفيوالشايالحلوةوالبطاطاالارز:الصينوتنتج

.الشمالمنطقةفيالأساسيالمحصولهووالقمح.الجنوبية

تنئكماالقجح،بعدالثانيةبالدرجةالذرةمحصولويأتي

منأخرىدولةأيإنتاجبمعدلهاتفوقكمياتالصين

ممبيلوعلىوالتئ.والأرزوالكمثرىوالبطاطسالقطن

الإنتاجمن%ء8الحلوةالبطاطامنيباإنتاجها،المثال

رائدةالصينتعتبر،السابقةللمحاصيلبالإضافة.العالمي

والبل!الشاميةوالذرةوالجزروالكرنبالتفاحإنتاجفي

والطاطموالشايالسكروقصبالسكروبنجروالمطاط

.عديدةأخرىومنتجاتالصويا،وفول

سوىالصينيةالأراضيمنالزراعيللإنتاجيصلحلا

لتأمينالمزارعينمهمةفإن،ذلكعلىوبناء.فقط%أ3

السموةهؤلاءيحمعتقريبا.غذاءسالصيرتحتاحهمماتولمرالزراعة

الصين.جنوبيديالرئيسيةالمحاصي!!أحديعتمرالديالشايمحصول

الدولةيضطرمما،صعبةمهمةتعتبراسمكانلكلالغذاء

البلادخارجمنالغذاءمنقليلةكمياتلا!شيرادأحيانا

إنتاجعلىتساعدمناطقالصينفيوتوجد.النقصلسد

فصلطولبسببالواحدالعامفيأكثرأومحصولين

توافرذلكعلىويساعد،الصينجنوبيفيكماالنمو،

العضوية.والأسمدةاللازمالري

القرنمنالخمسينياتمطلعمنذالدولةاعتمدت

مماجدواهاعدمثبتالتيالجماعيةالمزارعفكرةالعشرين

الثمانينياتفيالفرديةالمزارعلسياسةالتحولإلىاضطرها

نفسه.القرنمن

العشرينالقرنمنالخمسينياتمنذالبيضإنتاجزاد

بيوتهمفيوالبطالدجاجالفلاحونيربيإذكبيربمبشكل

وروثهاللأكللحومهاتستخدمالتيالخنازيرإلىبالإضافة

قرابةبالزراعةيعمل.الصينفيالباررالاقتصاديالشحاطتمثلالزراعة

ا!ك!!.اعمالم!0%6
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مليون025قرابةالصينفيويوجد.الأرضلتسميد

يوجدكما.العالمخنازيرثلثالعددهذاويعادلخنزير،

والأبقار.والخيولالمالثميةقطعانمنكبيرةأعدادالصينفي

العالمية.التصنيعمراكزأحدشنغهايتعتبر.التصنيع

فيبعدهابكينوتأتي،الصينفىإنتاجأيإنتاجهاويفوق

ثقيلةصناعاتتطويرمنالصينيونتمكن.الصناعيةالأهمية

ووسطها.الصينجنوبيفىمعظمهايتركز

مجالاتفي،السلطةتوليهمبعدالشيوعيوننشط

صناعية.دولةإلىالصينلتحويلالمصانعفبنواالتنمية

.المعداتوصناعةالثقيلةالصناعاتعلىالتركيزانصب

معدلهماأم949عاممنذالصناعيالنمونسبةبلغتوقد

والموادوالأسمدةالأسمنتحالياالصينتنتجسنوئا.%ا2

العسكريةوالمعداتالنقلووسائلالريومعداتالكيميائية

لم.الكبيرةالنقلوسياراتالزراعيةوالجرارأتوالبواخر

الذينفسهالكبيربالمستوىالامشهلاكيةالصناعاتتتطور

الثقيلة.الصناعاتشهدته

المشكلاتبعضالصينفىالصناعيالتطوريواجه

مهندسينتوافروعدمالتكنولوجياتطورعدمأهمهامنالتي

.مهرةوفنيين

بإرسالالحكومةبادرتالعقباتهذهعلىوللتغلب

غربيةشركاتمعوتعاقدت،الخارجفيللتدريبطلاب

شها.لموتحدالصناعةلتطوير

للفحمالمنتجةالبلدانأهممنالصنتعد.التعدين

أرجاءكلفيالحجريالفحممناجمتوجدإذ،الحجري

منالمستخرجذلكالحجريالفحمأنواعوأفضل.الصين

.الشمالمناجم

استخدمالعشرينالقرنمنالخمسينياتأوائلخلال

للبلاد.الطاقةمن%09منأكثرلتوليدالحجريالفحم

لديهمالمتوافرالنفطاكتشاففيالصينيوننجحذلكوبعد

النفطيستخدمجيد.بشكلواستغلوهكبيرةبكميات

%3لتوليدالغازويستخدمللبلادالطاقةمن%52لتوليد

الحديدخامعنالتنقيبطرقالصينيونطور.الطاقةمن

منالصينتعدواليوم.المتزايدةالتصنيعيةاحتياجاتهملسد

منالصينإنتاجويفوقالحديد،إنتاجفيالرائدةالدول

الذهبتنتجكما،أخرىدولةايإنتاجالتنجسقمادة

والزنك.واليورأنيوموالملحوالمنجنيزوالرصاصوالقصدير

مؤسسةأكبرالصنتمتلك.الأسماكصيدعناعة

51قرابةالصينيونيصطادإذ؟البحريالصيدلصناعة

!شويا.البحريةوالأصدافالألممماكمنطنمليون

وتأتي،العذبةالمياهمنالصيدهذأمن%04نسبةتأتي

أنواعاالأسماكمزارعيبعضيربيالبحار.مياهمنالبقية

.الاسمدةلصناعاتوأخرىللإنسانغذاءتصلح

هذاينتج.الصينيألاقتصادتطهويرفيحيويادوراالآلاتإنتاجيؤدي

الصين.فىالزراعةتحديثع!تساعدالتيالجراراتالمصنع

الصين،لتطورحيويةعمليةالتجارةتعتبر.التجارة

السوفييتيالاتحادمناستيرادهاتمالتصنيعمعداتفمعظم

بدايةفيبينهماربطتالتيالعلاقةانهارتولما)السابق(.

سياسةإلىالصينقادةعمد،العشرينالقرنمنالستينيات

هذهعنتخلوااليومقادةولكن.الذاتعلىالاعتماد

وهم.كافةالدولمنالاممتيرادبابوفتحوا،الفكرة

مشاريعلتمويلأجنبيةقروضعلىالح!سوليحاولون

الاستيراد.عمليات

وتستورد.الصينيةالوارداتأهممنالمعداتتعد

والحبوبالقطنالمعداتإلىبالإضافةالصين

والفواكهوالشايالنسيج:صادراتهاوأهبم.والأسمدة

القرنمنالسبعينياتخلالالصينبداتالخنزير.ولحم

عوائدهاستخدمقالنفطمنكمياتبتصديرالعشرين

معتجارياالمتعاونةالبلدانأهممنمستورداتها.تمويلفي

الأمريكيةالمتحدةوالولاياتكونجوهونجاليابان:الصين

وألمانيا.

تنقلاتهمفىالصينيونيعتمد.والمواصلاتالنقل

الصينيونويعتمد،بسيطةنقلوسائلعلىالقرسةالداخلية

هناك.ظهورهمعلىالأثقالبعضحملفيأنفسهمعلى

والحمير.الخيولمثلحيواناتأوأفراديجرهاعربات

عرباتبعضهاإلىيضافكبيربشكلالدراجاتوتنتشر

.صغيرةنقل

المناطقمعظمتربطحديديةسككشبكةتوجد

شبكةهناك.والمسافرينالبضائعالقطاراتتنقلببعضها.

غيرطرقالشبكةهذهومعظمالبلاد،معظمتربططرق

وسياراتحافلاتالمستخدمةالنقلوسائلمعظم.معبدة

.كبيرةبضائعنقل
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واحدةسيارةمنأقلالصينفىالسياراتمعدليبلغ

سياراتبامتلاكالحكومةوتسمح،مواطن005لكل

سيارةاقتناءمنيتمكنالناسمنقليلأعدداولكن،خاصة

الأنهارفيالبضائعنقلفيالسفنتستخدم.خاصة

مدينة08حواليالطيرانشركةتربط.للملاحةالصمالحة

.وشنغهايبكينفيالرئيسيةالمطاراتتوجدالبلاد.داخل

وأوروباآممياودولأ!مينابينملاحيةحويةخطوطتربط

الشمالية.وأمريكا

ح!ضميةلمراقبةالإعلامتخضئوسائل.الاتصالات

الفكرلخدمةوالمذياعوالتلفازالصحفوتكرس.صارمة

القرنمنالسبعينياتنهايةمنذالحكومةبدأت.الشيوعي

احتفالاتوبث،وترويحيةثقافيةبرامجببث،العشرين

المسموعةالأجهزةخلالمنحديثةوأفلامومعسرحيات

والمرئية.

كذلك،العشرينالقرنمنالسبعينياتأواخروفي

تسلطمنتذمرهمأصحابهايبديملصقاتتظهربدأت

وضعالحكومةمنعتالثمانينياتوفي.الشيوعيالحزب

تنتشر.مكانأيفيمسياستهاتنتقدالتيالملصقات

معدلهايملغإذضية!،بشك!!والتلفازالمذياعأجهزة

23ل!ولوتلفازا،أشخاصخمسةلكلواحدامذياعا

أصشخصياأ!الاتصاومميلةهيالملصقاتوتبقىشسخصا،

ال!فراد.بين

تاريخيةنبذة

،.مأق766عامإلىللصينمكتوبتاريخأوليرجع

برونزيةأوعيةداخلالمدونةالخطوطاتبعضوجدتفقد

بعضوعظامسلاحفأصدافعلىمنقوشمةومقتطفات

الصينيالمؤرخقام..مأق..عامفي.الحيوانات

الصين.تاريخبكتابةسيماكيان

يحتفظونفهمولهذا،بالتاريخاهتماماالصينيونيبدي

مفصل.بشكلوأزمنتهاللأحداثبسجلات

الصينيةالحضارةبدايات

الصينشمالياسمالانعليهيطلقفيماالناسعالق

بينماعاشبكينفإنسان،التاريختدوينبدايةقبل

المنطقةشهدت.خلتعام000.005-000.025

حضارتيالصينواحتضنت.الحجريالعصرتطورات

.ولونجشانيانجشاو

عامحواليأوجهايانجشاوحضارةبلعت

الأوسطالواديمنالحضارةهذهوامتدت..مق0003

ثمجانسو،باسمحالياالمعروفالإقليمإلىهيهوانج

أرجاءفيانتشرتالتيلونجشانحضارة!حلهاحلت

الأسوار،داخلالحضارةهذهشعبعاش.كافةالبلاد

.والأغنامالأبقاروربواوالدخنالأرزوزرعوا

الحاكمةالسلالةحضارةلونجشانحضارةعنانبثق

هذهخلالنشأالميلاد.قبلعشرالثامنالقرنفيشماغ

أرستقراطية.طبقةبالوراثةتحكمهمتطورمجتمعالحضارة

علىشاهدازالوما،الحضارةهذهقدمتهماأهماإن

وتماثيلالضخمةالبرونزيةالأوأنيفييتمثلعراقتها،

بها.خاصكتابةلنظامووضعها،احرباتواالخيول

بإنهاءالصينغربيسكانقام.،.مأق221عامفي

حضارةوهيحضارتهممنهابدلآوأقاموا،شانجحفسارة

وفي..مق62ءعامحتىالصينحكصتالتيتشوسلالة

حولالذيكونفوضميوسالفيلسوفظهر.م،ق005عام

فيالحالعليهكانكما،الفلسفةإلىالدينمنالخاس

تشوحكمفترةخلالالزمنيةالحقبةتلكإبان.اليونان

الأراضيعلىنفوذهمبسطأجلمنالحكامتحارب

كافة.الصينية

الحاكمة،المية)الأسر(السلالاتأولى

القرلىحلاأ!هيهواجواديفيشاعسلاأ!ة

عامحتىالصينوحكمت..مقعشرالثام!

أق.م.122

أعامكين،سلالة

!حيميةإمراطورية

قوية.مركزية

أولأسست..مق22

حكومةسيطرةتحت

الصينفيالحكمعلىاستولتهانسلالة

حدودالأسرةهدهوسعت..مق202عام

آسيا.أواسطإلىالإممراطورية

ء*للصلنالحالحةالحدود(!بر!"ع

-.ءصضيرير!!ء!!

ء،ء3ع*!،ءاىوبمص!

ء!س3(لؤكضالمإإ-؟نم!ثوربرسكا

-ءكالاعا!بم!ل!

كاسعءل!

7*صكحلأ--فرلاحمسحسأغ

أكصصئهعجمغآئم

ثخ!بماصلم

-كاكاىءضبر!!+ثبم+لمجسكامصثم!ورالصمين

ولا!كراهـعظ!ث..أع-/3-!غ،-ش

ءكا!ص!وكسب!لتانححمس

لالا!ص!؟كاءص!!س

لاأ!صءسص-صالم حمروءض-"

!+!؟رزط!؟؟لأ

!!هح!كاصحر!أ/بع-يهمكاح!6نا

ىء+ء!!ثي!اس!!ذ"فير!

ع!-كي!.!يرب.-ت!

غحصر،!!بم!ر1حمسأسإبر



285الصين

لإمبراطوريةاعصر

كينسلالةإمبراطوريةدامت.الأولىالإمبراطورية

العهدعلىأثرتغيراأحدثتأنهاإلا،.مق602عامحتى

الدويلاتبإلغاءإمبراطورأولقام.بكاملهالإمبراطوري

علىالنظامهذاعملقويا.مركزيانظافاوأنشأ،كافة

أنحاءكلفيالكتابةونظاموالمقاييسالأوزانتوحيد

ببناءأمرالغزاةخطرمنالصينيحميولكي.الصين

إلىالساحلمنكم00462طولهبلغالذيالعظيمسورها

الصينأباطرةجمع.الصينوسطشمالفيغانومقاطعة

جعلمما؟مشروعاتهملتنفيذالمواطنينمنالباهظةالضرائب

حربتفجيرإلىودعاهم،صعبةمعيشيةظروففيالناس

أهلية.

وانجواسمهالهانالمسؤولينأحداستولىم8عامفي

منهانأسرةتمكنتزين.سلالةوأنشأالحكمعلىمانج

والثقافةالعلومعهدهافيوانتعشتالصينحكماستعادة

في.التاريخوكتبالمعاجمالأسرةهذهعهدفيووضعت

ودخلت،الكتابةورقالصينيوناخترع،ام50عام

.هانسلالةحكمنهايةفيالهندمنالصينإلىالبوذية

القوية،الإداريةالأقاليمبينالصراعذلكبعدانتشر

انهيارفيتسببمما،المركزيةالسلطةالأقاليمحكاموتجاهل

ممالكثلاثإلىالصينتقمسيمإلىوأدى،الإمبراطورية

.متناحرة

عامسويسلالةمكانتاخأسرةحلت.تانغأسرة

عام،003منأكثرالاسرةهذهحكمواممتمرم،618

والتقدمالاقتصاديبالانتعاشحكمهافترةوتميزت

إليها،الأنظارلفتبشكلالعاصمةوازدهرت.العلمي

آسياأقطارمنوالشعراءوالتجارالسياسيونفقصدها

مهمامصدراالبوذيةبقيت.المتولممطالأبيضالبحروحوض

صينيا،قالباألبسوهاأتباعهالكن.الناسحياةفيللتأثير

كات.ام368إلىأم!27عاممنحكمتاللغوليةيووانأسرة

إيطاليتاجرقام.المغوليةالإمبراطوريةمنجزءاالفترةهذهحلالالصين

سلالةعهدخلالالصينبزيارةبولو،ماركويدعى،البندقيةمدينةمن

متحضر.بلدالصينبأنتفيدتقاريرمعهوحمل،يووأن

التاسعالقرنوفىملحوظا.تطوراالبوذيةالمدارسفشهدت

وبدأ،الكونفوشيةلماحياءللبوذيةالمنافسةبدأت،الميلادي

العصر،هذاتلتالتىالفترةوفي.التراجعفيتانغعهد

حكمعلىممالكوعشرحاكمةسلالاتخمستنافست

منسونجسلالةتمكنتأنإلى،المحطمةالإمبراطورية

.م069عامالصينتوحيد

أثراكبيرينتغييرينالسلالةهذهأجرت.سوبخأسرة

قيامأولهماقيامها،فترةطوالالصينيةالإمبراطوريةعلى

معبهالعملبدأ،المدنيةللخدماتاختباربوضعسونج

السياسيةالقوةنقلاستكمالتموبذلك،تانجعهدبداية

يتمموظفينإلىالأرستقراطيةالعائلاتمنوالاجتماعية

عهدتطويروثانيهما.قدراتهمعلىبناءاختيارهم

والكونفوشميةالأخلاقيةالقيمبينجمعتالتيالكونفوشية

زهوزيالفيلسوفواعتبر.والبوذيةالطاويةومبادئ

شعبمنالإمبراطوريةأمستكنجسلالة

عاممنالصينوحكمتالمنشوريمنشو

.أمأ-644129

خ!كمومهمالوطنيودأجبرم3491عام

حنوبيقوأعدهممنالفرارعلىالشيوعيين

الطويلة.مسيرتهملدأواحين،الصين

عامالصينفيأوجهبلغاليابانىالتوسع

معظمع!اليابانيونامشولىعندماام449

للصين.الشرقيةالأرأضى

*آلسحاص

كا!أول!.-ءالمآو!دح!نجدلم!ءو!مإحيم

لأ.

شبهماركوبوةص

جزسةاما-71274اتعطمى

العربسور

سلطنةد
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الحالميةالمحدود!**ال!تشلاالمءزرسلم

ثثضهـيغل!روركا3ىكاكاكا-كا"!كاكا-،دكاءصكا-4كا-

%!يرضهابورأيم!ز!لأى3خ3!فيقي3صلمفئكس،ث!

-ءكا3كص3!صىزز-هلأ*بر

-!ع!لأصى،!يملأم!عوليا

؟كا.كبى

!3ءكاالتدبت.).!.ر

؟/-ألهئر"3ع؟3*س!كاع-.يواىتا

كا؟"كاس،جكايردع:-لآسءىوثحا؟.ض!وانغرهاو..هوثج!

كاآلاكحئزكا"--3كا3آ3"ا!3

كا*رر43،أثئدر!ضكثهالمفىءإلم4ء*برلأع،كا؟عبر!ء/كا/كا*برلآخ%ءكا/-صكالأعرشكاء!فيلأكأخ

ء-كاء*ض"اكاءكاو-!!كخلاءكا!ص!!!ىءلآ/!،-ء

-،/3!جبئءلآ"-!/،*ور1كاو؟ء!لأ،ع/كا؟ض/ء-!كاكا؟كاصجمما3زر"!

؟-!/؟!كاخ"كا،كاجمبيهثثاعكاكاء؟ىكاىءعكاكا3ف!كا

،-?3بضينوركاكاص.ئ،

غع،!7،/-ألييزعوييقجثياوىؤ!رر-وو..نا.

!لهبه!م1!لألآخلم!/4ى-دلأ-4كرما..-

،ء4كالأحصكسور،?كا7!ل!كاكا!لإلمسرز!ياات3

كا!كا+كا-،حعى؟عصيرء!!يركأكا!!ء!ئنكابر!س3كا!ص؟ءى!كاا،ىكا!!كاس:!كاى:%ءوأكاكايهشا؟

-كاءلأكابمئهير!ثثوروءكاالإ4كأخمكا؟4و!كأ"ىء31!-جكا!ور؟لأ،ع!عزرير؟!ويرى؟شرر

كاصوكا-عوءكاىكاجرر؟ى!!د!كاىاآ!ا!؟كأ!2بو!كاآ!صلأأكا-!كاصكاكا!-!كاورأجنني4\ص!كائن

كاكاكا"!غ!!لماض!؟اكاص"ع-كاكاءكا؟1!-:ع،!ساض!بم!برفيغ،ص43!.برد!/ئم

ع/عءكاعكال!313س!كا!!رز!اكاكا!4كاكا،/!!!كابنكالا،كا!-ىكا

+كاكاكاجعءء،رز4كا،حكاىكاعى!،%لأعإئما*!تي9خ-كا

رز!7كاع.سدىكا!ص

س؟كايرع-ء.-كا//لم

ج،بزلم،3!!يركالحرو-ا،*اء.ى

اكاا!كا!هثههثحووورءرر!سكأصور!ثنئ!!كاكاشاير،و؟ى.تشؤكا-لاخ4كاكاسلمثبم

براكا!4،ىءزر،زركأكاي!علأ!إ/!لم!عسسرزير،!ا!اسكا

!3ير،فيضخى1ل!!المررءعشوراىبن؟زرعمتربرك!

/!كا-لاكالمئنس!/اؤبنسكئ*تر-كاىكاى!المعثدلم!م



الصين286

سلالةواعتبرت.الحديتةالكونفوشيةهذهعنمسؤولأ

جمئواستمرالدولةفلسفةالجديدةالكونفوشيةسونج

دعمها.فيالصينيةالسلالاتأفراد

فيمرتينالأرزمحصولزراعةمنسونجأسرةتمكنت

لأولعددهمتجاوزالذينللسكانالغذاءتوفركىالعام

خلالالصينيوناخترع.نسمة000.000.001مرة

والطاعةالمغنطسيةوالبوصلةالبارودمسحوقالفترةهذه

وانتشرتوالتاريخوالفلسفةالأدبوازدهرالمتحركة

.الناسبينوالكتابةالقراءة

منالصنالمغولالمقاتلوناجتاح.المغوليالحكم

القائدوأسرالميلاديعشرالثالثالقرنفيالشمال

منالصينحكمتالتىيووانأسرةخانقبلايالمغولي

التىالأولىالمرةوهيام،368عامحتىام927عام

أجنبي.لحاكمبكاملهاالصينفيهاخضعت

الدولأنظارمحطالصينأصبحتذلك،ومنذ

عنهاوالمسافرونوالتجارالرحالةقدمهمابسبب،الأوروبية

تقارير.من

الشعب،حفيظةأثارمماالسكانمعاملةالمغولأساء

أسرةوتأسيص!المغولطردمنخلالهاتمكنوابثورةفقاموا

مينج.تدعىحاكمة

الفترةخلالالصينالأسرةهذهحكمت.مينجأسرة

حكمهافترةوتميزت.ام644عامإلىام368من

حكاموأعاد،ثانيةوالفنالأدبفازدهر،والرفاهيةبالاتزان

علىفعلكردأجنبيهوماكلفىالنظرالسلالةهذه

خلالالصينعلىبالتوافدالأوروبيونبدأ.المغولتصرفات

وكانت،الميلاديينعشروالسابععشرالسادسالقرنين

لقد.وقراصنةمهربينواعتبروهمفوقيةلهمالصينيينمعاملة

تتوافدأخذتالتيالكاثوليكيةالرومانيةالإرسالياتتأثرت

الصينيةالنظرةبهذهسلبياام006عامحواليالصينعلى

للأوروبيين.

عامالصينالمنشوريونغزاالمنشور"يين.حكمبدايه

حكمهااستمرالتيكنجعسلالةفيهاوأنشأواأم،644

غرباءالمنشورينالصينيوناعتبر.ام219عامحتىللبلاد

قبلالصينيةالثقافةتبنواالمنشوريينأنرغم،كالمغولعنهم

الصينحققت.الكونفوشيةمبادئوطبقوا،السلطةتوليهم

.المجاورةالبلدانثقافةفيوأثرتوالرخاء،الاتزانمننوعا

زاد.الوسطىوآسياوالتيبتمنغولياإلىالصينيالنفوذامتد

كبيرا.ازديادااليدويوالصناعيوالزراعيالتجاريالنشاط

نسمةمليون004إلىوصلحتىفيهاالسكانعددوزاد

.ام085عام

فيالحياةبدأت،الميلاديعشرالثامنالقرنأواخروفي

ترافقهلمالذيالسكانعددمبزايدتراجعاتشهدالصين

!مالقادمينالمغيرينلصدالقدماءالصينيودشاهالعظيمالصينسور

الصين.شماليعبركم00426حوالىالسورهذايمتدآسيا.أواسط

التراجعهذاإثرعلىوقامت.الزراعيالإنتاجفىزيادةأيمما

السلالة.هذهحكامأنهكتسريةثورة

يذكرلاأوروباتأثيركان.الغربيةالقوىمعالصراع

وكانت.الميلاديالتالشكلشرالقرنحتىالصينعلى

نأورغم.الأوروبيينمعالتعاملتحظرالصينيةالسلطات

لمأنهاإلا،للغربكانقوالحريرالشايمنصادراتها

والضرورية.القليلةالأشياءإلاالغربمنتستورد

لعملالصينفيالأفيونبترويجالأوروبيونالتجارقام

المواطنينعلىتحظرقوانينالصينفأصدرت؟تجاريتوازن

على.للصينلتهريبهاالأوروبييندفعمماالسلعةبهذهالاتجار

باسمعرفتحربوبريطانياالصينبيننشبتذلك،إثر

الصينهزيمةمنبريطانيافيهاتمكنتالأفيونحرب

بحقالمجحفةنانجينجمعاهدةاتفاقيةتوقيععلىوأجبرتها

هونجعلىبريطانيابموجبهااستولت.ام842عامالصين

عامنهايةفيالصينيةللسيادة)عادتالصينمنكونج

التجارةأمامصينيةموانئخمسةوفتحتام(،699

معاتفاقياتتوقيعبريطانيامعالمعاهدةتوقيعتلا.البريطانية

إليهاروسياوضمت.ام484عامالمتحدةوالولاياتفرنسا

يوسوري.نهرشرقيآمورنهرشماليالواقعةالمناطقجميع

منتصففيثوراتعدةبالبلادعصفت.التايينغثورة

أشهرومن،كنجسلالةوجودهددتالتامئكلشر،القرن

النصرانىالفكرتتبنىكانتالتيالتايبنغثورةالثورأتهذه

عاممنالثورةهذهاستمرت.الكونفوشيالفكروتناوئ

تقدربشريةخسائروسببتام864عامحتىأم851

تقسيمبضرورةالتايبنغحركةنادت.الأرواحبملاورن

الحربمنسنة41وبعد،السكانبينبالتساويالأرض
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منتمكنمنظماجيشاالصينيونالمسؤولوننظمالأهلية

الأجنبيةالقوىدعمتولقد.الحركةبهذهالهزيمةإلحاق

علىللمحافظةوذلكالثورةهذهضدالصينحكام

الصين.فيامتيازاتهم

نشبتالتيالمدمرةالحربانتهتالمنشوريين.سقوط

بهزيمةواليابانالصينبين.أم598وأم498عامي

علىاليابانيةبالسيطرةذلكنتيجةاعترفتالتيالصين

قدكانتأنبعد،لليابانتايوانجزيرةعنوتنازلتكوريا.

فرنسامنكلأجبرت.ام683منذالصينحكمتها

التجارةحقمنحهاعلىالصينوروسياوبريطانياوألمانيا

لقد.الدولهذهلصالحعأراضيهابعضعنوالتنازلمعها

تقسيمدونالصينيالشعبلدىالوطنيالشعورحال

بأنمنهالأيتسمحالأجنبيةالقوىتكنولم.الصين

الولاياتنجحتح!ا998عاموفي.الصينعليتسيطر

بسياسةالاوروبيةالدولإقناعفيالامريكيةالمتحدة

الوجودالصينيونقاوم.الصينمعالاقتصاديالانفتاح

فىمهمةتواريخ

.اق1766-122

اق.م122

ق.م005

ق.م602-221

مق.م-202022

م618-581

م709-618

م069-9127

م1275-2912

م9127

م1368-1644

م1291-1644

م1842

ام-1851864

م0091

لصين

شاج.أسرة،الصينحكمتسلالةأول

بسلالةالصينغربيمنزهاوشبأطاح

حكمتأخرىأسرةمكانهاونصب،شاج

.م.ق256حتىالصين

القيممننظهاماكونفوشيوسوضحإلفيلسوف

الصينعلىأثرالذيالمسؤولوالسلوكالمع!وية

سنة.0002تجاوزتلمدة

فيقويةمركزيةحكومةأولكينسلالةأنشأت

الصين.

سلالةتحتقويةإمبراطوريةالصينأصبحت

الصينية.الحضارةازدهرتكما.هار

حوأليبعدالصينتوحيدسوسلالةأعادت

أنقسامها.منسنة0،4

منفترةخلالتانجسلالةالصينحكمت

العطمة.الحضاريةوالإنجاراتالرخاء

وجعلت،الإمبراطوريةسونجسلالةحكمت

الرسمية.الدولةفلسفةالكنفوشية

الصين.بولوماركوزار

الصين.جمئألحاءعلىالمغوليودسيطر

الصين.مينجسلالةحكمت

كئ.كسلالةالصينالمنشوريونحكم

لبريطانيا،كونجهونجنجنجاتفاقيةأعطت

البريطانية.التحارةامامصينيةموانئوفتحت

حلالداميةحربفيالصينيينملايينمات

التالمنغ.ثورة

غردييروقتلت!ريةجمعياتهاجمت

الملاكمين.ثورةحلالنصارىوصينيين
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قتلتولتللمقاومةسريةفرقاوأنشأوا،والنصرانىالغربى

البلاد.فيالنصارى

أعضاؤهاعرففرقةالسريةمةأالمقافرقأبرزمنكان

قام.الملاكمةرياضةلممارءمتهموذلك،بالملاكمين

كانالوقتلكن،الإامححلاحاتمنبعددالمنشوريون

الشعبمنكبيرةأعدادلدىالرغبةوتزايدتمتأخرا.

-يات-صنالدكتوراختياروتمالجمهوريةبإنشاءالصينى

الفكرأصحابلقيادةأوروبا،في!درسطبيبوهوصن،

الانضمامفىالعسكريةحداتبعفال!بدأت.الجمهوري

وفي.المنشوريةالقواتءالاجمةوأخذت،التجمعلهذا

عناستقلالهاالصينيةالولاياتأعلنتأم،119عامنهاية

.المنشوريالحكم

الحديثةالصيمق

ديسمبرشهرفىالثورةقادةابمتمع.الأولىالجمهورية

المجتمحوناختارالألصين.جص!وريةلتأسيسام119عام

م91

م91

م91

م-913591

م4591-91

م91

م91

م91

م-919691

م91

م91

م91

م91

م91

م91

الصين.-جمهوريةالسست

الصينشيككايتشيانجبقيادةالو،علنيونوحد

.واحدةحكومةسل!!هةتحت

منشوريا.علىايابانيودااستولى

فيالصينيينالشيوعيينتونجتسىأماقاد

شانكسي.إلىالطويلةمسيرتهم

الصين.اليابانمعش!41مزقت

وأسسواالوطنبنالصينيونالفيوعيونهزم

الشعبية.الصينجمهورية

التسمية)حطةالأماميةالقفزةالفوعيونبدأ

الاقتصادبشدةأضعفمما(الثانية4الخممب

الصينى.

الهند.معحدوديةحرباالصينيونا،شنودخاض

منكلفيالفوضىالثقافيةالثورةأوقعت

الصين.فياليوميةوالحياةوالحكومةالتعليم

.المتحدةالأمفيالهيينقبلت

الصين.نيكسونريتشاردالأ!ريكىالرف!زار

تونجماوتسىالشيوعيالحزبرقجممي!مات

.لايتشويناوزراءأورئيس

علاقاتالمتحدةوالولاياتالصينأقامت

بينهما.4وردبلوما

الحدأجلمنإصلاحاتالشيوعىالحزابدأ

الاقتصاد.علىالحكوميةايى!رةمن

بالمزيدمطالبةالشعبمنكبيرةأعدادتظاهرت

الحكومي.للفسادووصحد،الديمآلرأطيةمن

مئاتوقتلوا،المظاهراتالعسكريونو!سحق

.تلمهرلمتظاا
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.ام009عامالملاكميرتورةوسحقتاتحدتدولثمانمنقوات

أ!ورةا.الغربيالوحودلمقاومةسرياتنطهيمابعدهاالصيميونكود

.بك!!ديامشصرةالأحبيةاغواتااستعراضتظهر

حاول.للجمهوريةمؤقتارئيساصن-يات-صن

بينهممتقاعداضابطاوكلفوا،الثورةإحباطالمنشوريون

معهموقعأنهإلاالجمهوريينبهزيمةشيكاييووانيدعى

بطريقةتوسئنفوذهوحاولالسلطةوتسلمسريااتفاقا

الحزبأيالكومتابخالسابقونالثوريونأسس.اسشبدادية

هربثورتهمفشلتوعندما،يووانعلىثارالذيالوطني

يووانبإجبارالمناطقفيالعسكريونقام.اليابانإلىقادتهم

خططه.عنالتخليعلى

عاميووانتوفي.المحليينالعسكريينالقادةحكمفترة

علىالرؤساءتوالى.المركزيةالسلطةوانهارتام619

الصينشماليفيالفعليةالسلطةلكن،بكينفيالسلطة

صن-يات-صنتمكن.العسكريينالقادةيدفيبقيت

فشللكنه،مناوئةحكومةتسميةمنالعسكريينبمساعدة

وبدأت.ام229عامالأهليةالحربوتفجرتبعدفيما

فييشاركالمجتمعوبدأ،اسماحةعلىتظهرالتغيرات

قويمما.بشكلالمحليةالأحداثصياغة

الذيفرسايمؤتمرضدالطلابثورةبكينشهدت

التيالألمانيةالممتلكاتعلىالسيطرةحقاليابانمنح

الأولى.العالميةالحربإبانالصينمنألمانياكسبتها

السياسية.الثورةنشرفيالطلابثورةأسهمت

الوطني،الحزببتنظيمصنبدأام،919عامفي

السوفييتيالاتحادوسعى.الطلابمنعدداإليهواستقطب

أرسلتشمخصياتخلالمنالثورةلدعم)آنذاك(

صن-يات-صنتوفي.للثورةللتخططالشعبلمساعدة

العسكريينبمهاجمةالوطنيالحزبقادةفقامأم259عام

،ام128عاموفي.المكاسببعضمنهموانتزعوأ

لأولالصينتوحيدعلىعملتوطنيةحكومةتشكلت

.ام169عاممنذمرة

الحزبحكمالوطنيينحكممثلالوطيين.حكم

الكاملةالسيطرةبمقدورهيكنلمالذيالواحدالاستبدادي

إلىاليابانىوالعدوانالشيوعيةالمعارضةأدت.الصينعلى

السلطة.هذهتحجيم

فيقاعدة51الشيوعيونأسسام،319عاموفي

جنوبفيمنافمسةحكومةبتشكيلوقاموا.الأرياف

القواعدمهاجمةمنالحكومةتمكنت.الصينووسط

الحزبقيادةماوتسلمالفرار.علىوأجبرتهاالشيوعية

مإعتداءذلكوتزامنالسلطاتيناوشوبدأ،الشيوعي

أراضاحتلالمناليابانتمكنت.الصينعلىياباني

قدرتهلعدمالحاكمالحزبعلىشروطهافأملت.صينية

اعتقل.الشيوعيينبمحاربةانشغالهبسبب،المقاومةعلى

وقفبعدإلاسراحهيطقولم،الحاكمالحزبرئيس

.اليابانضدالبلادتوحيدعلىوالعملالأهليةالحرب

كبيراهجومااليابانيالجيششن.ايىبانحالحرب

الباسلةالصينيةالمقاومةورغمأم،379عامالصينعلى

الصينمنالشرقيةالأجزاءعلىالسيوةمناليابانتمكنت

.أم389عامنهايةمع

الثانيةالعالميةالحربفىالحلفاءإلىالصينانضمت

كافأ.الأمريكيةالمتحدةالولاياتاليابانهاجمقأنبعد

حربهاولكن،اليابانلمحاربةالدعمبتقديمالصينالحلفاء

المتاعب،منكثيرالهاوسببتأنهكتها،اليابانمع

لهموألسسوااليابانضدالحربفرصةالشيوعيونفاغتنم

مساعدةذلكمنمكنتهم.الصينشماليفيقوة

والخدماتاللازمالغذاءبتقديمقامواالذينالفلاحين

المزارعينودكسبعلىالشيوعيونعمل.المساندة

التيالاجتماعيةالثورةوإقامةبينهمتوزبالارضبإعادة

خدمتهم.

الأمريكيةالمتحدةالولاياتبعثت.الأهليةالحرب

محاولةفيالصينإلىأم469عاممارشالجورجالجنرال

لم.والشيوعيةالوطنيةالقواتبيندبلوماسيحللوضع

خلالمنمكاسبتحقيقبإمكانيةالطرفينمنأييقتنع

.ام469عاممنتصففيالحرببدأتلذا،المفاوضات

علىوإجبارهم،الوطنيينهزيمةمنالشيوعيونوتمكن



928الصين

المنظم،التدريببفضلأم949عامتايوانإلىالفرار

.المتطورةالعسكريةالخططواستخدام

ماوبقيادةالشيوعيوناستودى.الشيوعىالحكمبدايه

الدوائرعلىالإشرافالوزراءرئيسوباشرالسلطةعلى

حكومةإقامةفيسابقاالسوفييتيالاتحادساهم.والوزارات

العسكريةالمعوناتتقديمخلالمنالشيوعيةالصين

لها.والاقتصادية

منالأراضىعلىالشيوعيةالحكومةاستولت

عددتراوح.الفلاحينعلىتوزيعهاوأعادت،الإقطاعيين

عدةإلى000.05بينماحتفهملقواالذينالإقطاعيين

ملالون.

ما539عامالأولىالخمسيةبخطتهاالصينبدأت

خلال،ملموستقدمتحقيقمنالصناعيالقطاعوتمكن

معدلبلغإذ،أم579عامإلىام539عاممنالفترة

الشيوعيونسيطر.الواحدةالسنةفى%ا5الصناعيالنمو

تحويلعلىالفلاحينوأجبروا،الصناعىالقطاععلى

إحداثفيالقرارهذاتسبب.تعاونياتإلىمزارعهم

الزراعي.ال!نت!!فيتراجع

الاسمهذاالصينيونأطلق.العظمىالاماميةالقفزة

،ام589عامبدأتالتيالثانيةالخمسيةالخطةعلى

هذهبنيت.الاقتصاديةبالتنميةالإسراعإلىتهدفوكانت

علىتتغلبالإنسانإرادةبأنالقائلماوفكرعلىالخطة

دونالساعةمدارعلىالمصانعتشغيلتم.المصاعبكل

فيتراجعاسببمما،الصيانةأجلمنكانولوتوقف

الاقتصاد.فيوتدهوراالإنتاج

إلىام!95منالأعوامخلالالصيزشهدت

عاموفي.الإنتاجفيوتراجعاالغذاءفينقصاأم619

-4691عامحربفىالوطميةالحكومةهزمواماوبقيادةالشيوعيون

عامشانكسىفيالشوارععبريسيرالجواد،صهوةعلىماو.أم!94

صراعوظهرعافيتهيستردالصناعىالإنتاجبدأأم،629

رأيهعنطرفكلدافعوالمعت-لين.الراديكاليينبينحاد

الإنتاجلخدمةالأفضلأنهمنهظنافرضهمحاولآ

والمواطن.

عقدبدايةفي.السوفييتيالاتحادمعالقطيعة

معالوديةالصلةانقطعتالعمضصينالقرنمنالستينيات

السوفييتيالاتحادالصينفاشهمتسابقا،السوفييتيالاتحاد

بمالتعايم!وبدأ،الا"كتراكيالفكرعنيتراجعبأنه

بانالقائلالصينيالفكرلكبإمعارضاالغربيالمعسكر

وبعد.عنهالتراجعيمكنلاصخيمصيرالغربمعالحرب

معالنوويةالأسلحةحظرلمصاهدةالسوفييتيالاتحادتوقيع

قطعام،639عاموبريطانياالمتحدةالولاياتمنكل

واتهموهم،السوفييتيالاتحادبمعلاقاتهمالصينيون

،ام989عاموفي.للصينا:يالمعاالمعسكرإلىبالانضمام

قبلكانتكماطبيعيةالدوأتينبينالعلاقاتعادت

القطعة.

فيللراديكالبيئتأييدهكاملطاومنح.الثقافيةالثورة

باسميعرفمابذلكوبدأام،669عامالشيوعىالحزب

لقادةالتهممنالكثيرالثقافيةالثوهـةوجهت.الثقافيةالثورة

علىواجبروا،الشيوعيةالمبادئتطبيقفىلفشلهمالحزب

مراكزهم.عنالتخلي

عليهاأطلقواعسكريةم!خموعاتالشبابأسي!كما

التيالجماعاتضدتظاهراتوقادواالأحمر،الجيشاسم

ماو.فكربمعارضةاتهمت

عاممنالجامعاتبإغلاقسلطةالىقامتذلكعلىردا

السلطةداخلالصراعأنإلا،أم079عامحتىأم669

يتوقف.لىموالمعتدلنالراديكاليينبين

منوعددكنداأقامت.الغربمعالعلاقاتتحسين

عقدبدايةفيالصينمعدبلوماسيةعلاقاتالغربيةالدول

تراجعتام719عاموفي.العشرينالقرنمنالسبعينيات

عضواالصينلقبولالمعارضموقفمثاعنالمتحدةالولايات

موافقتهاالمتحدةالولاياتأبدت.المتحدةالأمهيئةفي

الرئيسزار.وتايوانالشعبيةالصمينمنبكلالاعترافعلى

رئيسمعوالتقىام729عامالصيننيكسونالأمريكي

ماو.الشيوعيالحزبوسكرتيرلايتشوينالصينيالوزراء

معاهدةالزيارةهذهخلالوالصينالمتحدةالولاياتوقعت

الطرفين.بينعلاقاتإقامأ،إلىأدتالتيشنغهاي

عاموماولايتشوينمنكلتوفيماو.بعدالصين

هواجوفنجبقيادةالمعتدلينبينالصراعوتفجر،أم769

وحسمماو،الزعيمأرملةكنججيانجبقيادةوالراديكاليين

جوفنجهواالزعيمتسلم.لصالحىهمالموقفالمعتدلون

وماو.لاي!تشوينمنكلمنصبي
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الخطهةعليهأطلقواتمتال!أقامواأم989عامالمحتجونالطلاب

الحنودهاحم.الصينفيالحريةمنبمريدوطالبوا،الديمقراطية

منهم.المئاتوقتلوا،الطلابالصيميون

امشمرارمعماووفاةبعدبالصينأحداثعدةعصفت

منالرغموعلىكاملا.بتطيقهوالمطالبة،بفكرهالإعجاب

بصحةيعترفونلاأنهمإلاماوفكربرجاحةالمعتدلينإقرأر

الدولمعالتجاريةعلاقاتهملزيادةدفعهممما،كافةمبادئه

الصناعةلبناءأسلاداخارجمنبخبراتواستعانوا،الأجنبية

عاماقتصاديةإجراءاتالشيوعىالحزببدأ.الصينية

الأع!العلىالحكومةسيطرةتقليصعنهانتجأم،849

والأسعار.الاقتصادية

منبمزيدالطلابطالبأم،869عاموفى

التصويتوحقالتعبيروحريةالاجتماعيةالحريات

وقادوا.الدولةسياسةتسييرعنالمسؤولينلاختيار

للشعب،أفكارهملنقلالمدنمنعددفيمظاهرات

علىعزل.لمطالبهمالاسمتجابةعلىالحكومةولإرغام

هوالصعينيالشيوعىللحزبالعامالسكرتيرإثرها

التحررية.لسياستهياوبانغ

وفجرأم،989عامياوبانغهوالصينيالزعيمتوفى

فىعامةمظاهراتفىبكوهالذينالطلابحزنموته

تصدى.الحريةمنبمزيدمطالبينبكينفىتيانانمنميدأن

منعدداوقتل،السلاحبقوةوأخمدهاللمظاهراتالجيش

المتظاهرين.

منوأقصي،الطلابمعبتعاطفهزهاوالسلطةاتهمت

الحزبزعامةزيمينجيانجتسلمذلكبعد.منصبه

أغلبمحاكمةتمت،أم9!2عاموبحلول.الشيوعي

الصينوخضعت،تيانانمنميدانفياعتقلواالذينالطلاب

فيظلواالذينعنللإفراجالدولىالمجتمعلضغوط

انتخابأعيدأم،399عاموفي.محاكمةدونالسجون

لفترةللبلادرئيسازيمينوجيانجللوزراءرئيساينجلى

خلاففيالعسياسيينالصينزعماءظل.سنواتخمس

إصلاحاتحققتهمارغمالاقتصاديةالسياساتحولدائم

أوائلفىالصينىللاقتصادازدهارمنكسياوينجونج

العشرين.القرنتسعينيات

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

تراجم

يوتاح!يىزونزيبوى

بانجليوليجتشينجسوكيكيرهينتشو

شاوتشىليوهوانجديشيلايتشوي!

توجماوتسيصسياتص!كووتمشحتشياج

مسكيوسحانقملايلنحمايسوجتياج

لغوباياهوكوسفوشيوسيتميككايتشياغ

حودئهواداوتسوعكطحادحس!ير

يئ-هواليوسيجوانجلىكايرهىجو

يوواغيوالىليمورووجوو

نيمجشنياخ!بياولينكجحياح

كسياولحدع

مدن

ننغبوشميانجبك!ت

هاربنانغزهاوعوتشونجكمج

تشوهانغلاساتيابحير

ووهانلوشولىريامر

وينزهولابحيجسورهو

شمعهاي

تاريخيةأحداث

أسرة،كيراليالاليةالصيميةالحرو!ماركولولو،

الإصراطورية،المغوليةسيبرياحديدسكةأسرة،تانغ

المعاهدةميناءالعظيمالصينسورأسرةقشو،

أسرة،مينجأسرة،سويالملاك!ينثورة

أسرة،هانسرةأ،شاجةالباردالحر!

الصينيةالهندلورماطريقالثاليةالعالميةالحر!

كاثايالكورلمحةالحرب

طبيعيةمعالم

نهر،ميكونجشانتيانلهرالأمور،

ياالهملاحودىحبل،إيفرست

نويالو،جيانجريالأصفرالبحر

نهر،يانجتسىجملماكالو،الصينبحر

صحراء،تاكلمكان

ليمأقا

منشوريارنجياجدتركستا

التيبت

سلامل!ا

يةلموذا

ياندأ

ويةلطاا

نفوشيةلكوا

ك!!

يأ
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البشريةالأجناس

ألاختراع

آسيا

بكينإنسان

تشنغآي

الباحودة

البرونز

السنويالتقويم

عربة،الجريكشة

الحي!ق

الحرير

الموسميةالرياح

صلةذاتأخرىمقالات

السامبان

الأدب،الصينى

الحزف،الصينى

اللحة،الصينية

الورقيةالطائرة

الطاعة

العلم

العمارة

الغداء

الصويافول

الكتاب

الموضوعصرعنا

ماكاو

الماندرين

المروحة

المسرحية

اللاكورمشتقات

الملابص

لعبة،المهجونج

النقود

الورق

ححر،اليشم

قارب،اليمك

الحكمنظام-ا

المحاكم-دالشيوممطالحزب-أ

المسلحةالقواتهـ-الوطنيةالحكومة-ب

السياسيةالتقسيمات-ج

السكان-2

اللغاتجالسكانعدد-أ

الجنسيات-ب

المعيشةأنماط-3

الصحيةالرعايةوالأسرةحياة-أ

الدين-زالريفيةالحياةب

التعليم-حالمدينةحياة-ج

العاليالتعليم-طالطعام-د

اللباسهـ-

الفنون-4

المعماريالفن-دالأدبأ

لموسيقىاهـ-لرسماف!-ب

المسرح-ووالخز!المحتفن-ج

السطح-5

الوسصالمرتفعات-والتيبتمرتفعات-أ

ستشوانحوض-رمنغوليا-زنجياجمرتفعات-!

الجنوبيةالمرتفعات-حالمنغوليةالحدودمرتفعات-ج

الشرقيةالمرتفعات-د

المنخفضةالشرقيةالأراضيهـ-

المناخ-6

الاقتصاد-7

لتجارةاهـ-لزراعةا-أ

والمواصلاتالنقل-والتصنيع-ب

الاتصالات-زينالتعد-ج

الأسماكصيدصناعة-د

تاريخيةنبذة-8

علىالشيوعييناستيلاءمنذ،الصينيةالأسرةحياةتغيرتكيف

السلطهة؟

الصينية؟الحكومةعلىبرسيطرالتيالتلاثالمجموعاتما2

الشحبية؟الصينحمهوريةتأل!ستمتى-3

تقدير؟نظرةالماضىؤيللتعليمالصينيوننظرلماذا-4

؟اليومأالتعليمالشيوعيونيقدرلماذا-5

الصيني؟الاقتصادعلر،الحكومةتسيطركيص-6

حكومةسلطةتحتإمبراطوريةأولأسمستاالتىالعائلةاسمما7

قوية؟مركزية

السكاني؟الحجمحيثمنالمالكلدولبينالصينمرتبةما-8

المساحة؟حيثمنالرالمدوللينالصينمرتبةما9

.تايوانان!:.الوطئيةالصين

وأعرقأشمهرمنالصينيالأداب.الأدبالصيئي،

مهمةأعمالأالصينيونالكتابقدموقد.العالمفىالاداب

تقريبا.عام0003مدىعلى

معظمعبرمنفصلافنياشكلاالأدبالصينيونيعدلم

نأالمثقفينكلمنيتوقعوناكان!حيث،الصينيالتاريخ

فقد.الموضوععنالنظربغضمنمؤ!رشيقبأسلوبيكتبوا

يعدهاموضوعاتالصينىالأدربروائعمنكثيرتناول

وتشتمل.أدبيةغيرضوعاتم!الأوروبيينالكتاببعض

والدينوالسياسةوالفلسفةالتار!خعلىالموضوعاتهذه

.والعلوم

الاحتراممنكبيربقدرتحظىالحكوميةالخدمةكانت

علىتزيدولفترة.العشرينالقرر،بدايةحتىالصينفي

بعدحكوميةوظائفقي!لدونالأفرادكانعامالالف

وكتابةالشعرنظمعلى؟درتهميختبرلامتحاناجتيازهم

سبقتالتيالفترةفيالكبارالكتاربمعظمفإنولذاالنثر.

قدمعظمهملأن،حكوميينموظ!نكانواالعشرينالقرن

الأدبية.لمهارتهمنظراوظائفهمفيعينوا

تعبرأوأخلاقيةدروساالصينيةالأعمالمعظمتعطي

فيبوضوحالموضوعاتهذهوتبد،.لممياسيةفلسفةعن

أسسهافلسفةإكونفوشصيةاالكونفوشميين.كتابات

551عاميبينماالفترةفىعاشالذيكونفوشيوس

القرنحتىالصينا،ذهبهذاساد..مق947و

)البوذيةالكتابمنكبيرعدديعتنؤ!كانكذلك.العشرين

الدياناتإحدىالبوذيةكاذتحيث(،الطاويةأو

اهتماماأقلوالطاويونالبوذيونوكان.المهمةوالفلسفات

أنهمبيد،والسياسةالأخلاقبمسألتيالكونفوشيينمن

وفلسفية.دينيةأفكارعر،ليعبرواالأدبأستخدموا

العشرين،القرنسنيخلالالصينيالأدبحقق

جزئياالانفصامهذاعزيوقد.ماضيهعنكبيراانفصاما

ولكن.الصينيينالكتاب-تلىالغربيةالثقافةأثرإلى

فيالأمورمقاليدعلىاصينياالشيوعىالحزبلمميطرة
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منذ-الشيوعيونطالبفقدالأكبر،الأثرلهكانالصين

المثلعلىبالتركيزالصينيينالكتاب-السلطةأستلامهم

الشيوعية.

القديمالصينيالأدب

المجموعةالصينيةالأدبيةالأعمالبواكيرمن.البدايات

ك!ابباسمتعرفوكانتقصيدةثلاثمائةقفماك

القرنإلىالقصائدهذهأقدمتاريخويرجع.الاغافي

القصائدبعفهذهتكونقدالميلاد.قبلعشرالحادي

كانبينما،والحربوالحبالزراعةأغانيبوصفهابدأت

الدينية.والقرابينالزفافمناسباتفيينشدالاخربعضها

باسمتعرفتاريخيةكتاباتالصينىالنثرأعمالأقدمومن

منأساسيةبصورةالكتابهذاويتكون.الوثائقكتاب

هذهكانتوربما.الأوائلالصينيينللحكامأنهاظنخطب

أسرةحكمعهدفىكتبتأقاصيصحالأيةعلىالخطب

.(.مق256او122عامىبينفيماتشو

إلىبالإضافةالوثائقوكتابالأغانيكابيشكل

التيالخمسالكلاسيكياتبيعرفماأخرىكتبثلاثة

يعدونال!صنفوشيونكانوقد.الكونفوشيةأساستشكل

يتلونهاكانوافقد.الأدبيللامتيازنموذجاالكتبهذه

كانتحيث،الاخلاقيةالحكمةتضمأعمالأأيضابوصفها

والاعتدالالواجبفيالكونفوثميةالمثالياتعلىتؤكد

العامة.والخدمةالقويموالسلوك

الميلادقبلالرابعالقرنفيالطاويةالديانةنشأتربما

خلافاما.حدإلىالكونفوشيةضدفعلكرد

نأالناسعلىأنيعتقدونالطاويونكان،للكونفوشيين

وأقربمبسطةحياةويعيشواالاجتماعيةالالتزاماتلمجفادوا

الشعراء،علىكثيراالأفكارهذهأثرتوقد.الطيعةإلى

الطاويةالفلسفةعنونتجع.الطبيعةبجمالتغنواحيث

كلوذجكتابوهياللأولى:الروائالأدبيةمنرائعتان

مؤسه!لاوزي،الغالبفيكتبهوالفضيلةالطريق

إلىفينعسبزوانجتزيباسمالمعروفالثانيأما.الطاوية

زوانجتزي.الفيلسوف

علىالكبار،الأربعةالصينيونالشعراءعاش!الشعر.

وهمم(.709-16!8تائأسرةعهدفي،الأقوالأرجح

بوجوي.فو،دوبو،لى؟ويوانج:ميلادهمتواريخحعسب

الطبيعية.المناظربعضتصفرباعياتوانجكتب

تأثرهوالتأملالهدوءعلىتؤكدالتيأعمالهوتوضح

ية.بالبوذ

ونزواتهأحلامهعنخياليةقصائدكتبفقدبوليأما

كتبعصرهفىالشعراءمعظموبخلاف.للشربوحبه

القديمة.الصينيةالقصصيةالقصائدمنوالعلىبولي

حيث،الصينشعراءأشهرفودوالنقادمنالكثيريعد

أسلوبهفيالاخرينتانغأسرةشعراءكلعلىتفوق

عنالاولىقصائدهبعضفيعبروقد.موضوعاتهواختيار

وقد.الحكوميةالخدمةدخولامتحانفىا!سقوطهإحباطه

م757و755عاميبيننشبتالتيأصدمويةاالثورةألهمته

.الحربأثناءرآهالذيالاستهتارفيهايدينقصائدكتابة

بذلكمطوراللغةذكئااستخداماأبرزالأخيرةقصائدهوفي

.قرونلعدةالصينيينالشعراءعلىأثرأسملوئا

بأسلوبساخرةقصائدكتبفقدجوبيبوأما

فيالحكوميةالسياساتمنكثيراعارضوقد.قصصي

عصره.

أشكالأبوصفهاتطورت.والقصصالمسرحيات

وتشبه.الميلاديعشرالثالثالقرنفيالصينيللأدب

الغناءبينتجمعحيث،الأوروبيةالأوبراالصينيةالمسرحيات

هي:شمهرةالصينيةالمسرحياتوأكثرالحوار.معوالرقص

كتبهاالتىتاواوظلمشيفووانجكتبهاالتيالغربيةالغرفة

الثالثالقرنفيالمعسرحيتانكتبتوقد.هانكنجغوان

مسرحيكاتبأشهرزيانزوتانجويعد.الميلاديعشر

سردابمسرحيةهىشهرةممسرحياتهوأكثر.صيني

.الميلاديعشرالسالغالقرنفيكتبتالباوانيا

كا!33لا!ء!!9ير!بر!لأ،!**!.ءش3+-ءع!*لأء!لم.+يرلألأ،نكلة؟ء3،+!،!لا!+إص

،خمئيأ3ءعص،لم!كاعع!!ء!لا/?ءغ!3!ع!،،؟لأ!-لا؟،،!("ك!لمألم؟3"ء4!يمص*

م!?!-دشا!لم-ير(!كث!*!73وس؟(!ع-د-لأ،4،"(*بىءغ،؟-حير!بم9؟*39!3!! !سك!،!ل!-ع3لاىكاءسءععع!333-رر7!؟لاكا!عير!،7-د+"ير!،لح\!و،7-

كا+في؟*4ءلا!و7قي،!لا!-صءى/.ا-)-!-7-كا؟+بر؟

!ر-لا73؟-3،،ء--*!!!ورء

لالأ؟"ص3؟حلأ3-لاكا-؟*9ص--ير!!!-

/!-عء!!ع!أ-:ى!733لا،!دصح-؟،ع،-!لأ-،ء7*!،ث!لأ،،-زوة؟ء33؟7!

بر!بممم!خ(ثرءىخ؟عكا،37!3?سكا--لأ*-.7؟علا-لم-سء-

لاء+----!ء،ء3

س!*!4-!*يمىكا؟طكرعلأ
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الحكاياتكتابةمجهولونمحترفونكتابأعادوقد

يماثلمعقدقصصيقالبفيوصاغوهاالتقليديةالتاريخية

روايةنسبتوقد.الغربيونالمؤلفونكتبهاالتيالقصص

إلى،مجهولكاتبكتبهاالتيالثلاثا!لمالكرومانسية

ثلاثبينالسلطةعلىالنزاعتصفوهي،هونججوانزلو

الثالثالقرنوأوائلالثانيالقرنأواخرفيمتنافسةدول

كلباسمأيضاالمعروفةالماءاحتياطيروايةأما.الميلادي

هونججوانزلوإلى-خطأربما-أسندتفقدإخوةالرجال

القانونعلىخارجةعصابةعنالروايةوتحكي.ناينوشي

.الميلاديعشرالثانيالقرنفيعاشتربما

عظيمةهزليةروايةظهرتعشرالسادسالقرنوفي

التيالروايةهذهوتنسب.الغربإلىالرحلةباسمعرفت

تصف.آنووشينجإلىالقرداسمالغربفيعليهايطلق

القرنفيالهندإلىالبوذيينالرهبانأحدزيارةالرواية

القرنفيأيضا،مجهولكاتبقاموقد.الميلاديالسابع

الذهبيةاللوتسزهرةروايةبكتابةالميلاديعشرالسادس

روايةوتعد.الأخلاقىالفسادتتناولشهيرةروايةوهي

أفضلالحجرقصةباسمتعرفوالتيالحمراء،الغرفةحلم

الثامنالقرنفيكاوزوكينكتبهاوقد.الصينيةالروايات

الأرستقرأطيةالأسرإحدىانهيارتطورتتتبعوهيعشر.

العريقة.

الحديثالصينيالأدب

التاسعالقرنحتىالغربعنمعزولةالصينكانت

المنصرينمنكثيرسفرالتاسئكشرالقرنشهدوقدعشر.

تدريجياالصينيونوانفتح،الصينإلىالأوربيينوالتجار

أثرظهرالعشرينالقرنوبحلول.الأوروبيةالثقافةعلى

وكان.الصينيينالكتابمعظمأعمالعلىالغربيالأدب

الذيز!لوهوالعشرينالقرنأوائلفيصينيمؤلفأهم

الاجتماعي.النقدفيساخرةقصيرةقصصاتجما

زمامتونجماوتسيبقيادة،الصينيونالشيوعيونتولى

طويلة.أهليةحرببعد،أم949عامالصينفيالسلطة

خدمةفيجميعهاالادابتكونأنالشيوعيونطالبوقد

يسهلأعمالبإنتاجالكتابأمرواكما.الجديدةالدولة

تمثلأنلزاماوكان،والعمالوالجنودالفلاحينعلىفهمها

الأدبية.الأعمالأبطالالطبقة

جرىأم(،-769ا)669الثقافيةالثورةوخلال

الإصداراتأهموكانت.الصينفيالمثقفينكلاضطهاد

غيروالفلاحونالعمالكتبهاقدالعهدذلكفيالرئيسية

بمزيدتسمحالحكومةبدأتأم769عاموفى.المؤهلين

السياسيةالموضوعاتسيطرت.الفنيةالحرياتمن

المنشورةالأعمالكلعلىالفترةهذهفىوالاجتماعية

الحكومة.تنتقدأعمالكتابةعلىالكتاببعضوتجرأ

جي.وزانجليوبينيانالمه!ز،:الكتابقائمةوتضم

وبعضالصينيةالجامعات،*بقادأم989عاموفي

بكين،فيمينآنتيانهـيدانفيالمظاهراتالمواطنين

،المظاهراتبدايةومنذ.الديمقراطيةمنبمزيدمطالبين

تعاطفاأبدواالذينالكتابصبارالصينيةالحكومةاعتقلت

منالكتابالحكومةممنعو-حاليا.الديمقراطيةالحركةمع

الصينيونالكتابويتمتع.الحكومةينتقدعملأينشر

والولاياتوسنغافورةكونجوطونجتايوانفىيعيشونالذين

يانجالشاعرينهؤلاءمنأسنذكرأكثر.فنيةبحريةالمتحدة

هسين-وبايسي-جوشينوالروازرنشوجكوانجيومو،

يونج.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المسرحيةكووفوشيوسزوانجتزي

النقدلكم-لفوشيةاللعةا،الصينية

يوتاجلينالطاوية

السيراميكمننوعالصينيالحز-فالخز!.الصيئي،

الغالبفيويسمى.قويأنهك!كا،عاليةجماليةقيمةله

الصين.فيأولأصنعلأنه؟ال!نيةالأوانىأوالصيني

والشفافية.الرقيقوالمظهرياض،باليالصينىالخزفويتصف

الكهربائيةالعوازلفىيستخدمفإنهخزفيمنتجأقوىولأنه

المقامفىالصينيالخزفعرفهذاورغمالختبر.وأجهزة

وآنيةالعاليةالجودةذاتالمزهر-ياتمادةأنهعلى،الأول

.الأخرىالزينةوأشسياءالصغيرةالتماثي!إلىبالإضافة،المائدة

هذهمثلفيالمستخدمالصىجنيالخزفنوعويصدر

الخزفويختلف.يرتطمعندماالجرسر،يشبهصوتاالأغراض

والعملية،مكوناتهفيللخزف،الأخر!الأنواععنالصينى

هما،للخزفعاماننوعانوهناكبوساطتها.ينتجالتي

منمصنوعوكلاهما،اطجريوالخزفالطنيالخزف

كثيرةحالاتوفي)تحمص(.تحرقواحدةطبيعيةطينة

)الطلاءالتزجيجباسمتعرفزجاجبطبمادةالجسميكسى

منخفضةحرارةدرجةفيضراقالاصعندوينتجالزجاجى(.

مساصبة.مادةوهيفخاريةآنية

الماء،ترشحلابحيثالطينيالخزؤ!يصنعأنويمكن

حرارةدرجاتفىالاحتراقوينتجبتزجيجها.وذلك

الطينىالخزفويكون.وثقيلةقاسيةحجريةآنيةمرتفعة

تزجيجه.بدونمسامىغير

يصنعالحجريوالخزفادلينيالخزفوبخلاف

كاولينومقومينمنخليط!تأساسئاالصينيالخزف

تتشكلالتيالنقيةالبيضاءالطنةهووالكاولين.يتونتيس

)الفلسبار(.الألوصنيومسليكاتتحللعندما
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الصينفيموجودالفلسبارمننوعفهوالبيتونتيسأما

الكاولين.معويخلطناعممسحوقإلىئطحنفقط

م251ء.بينتتراوححرارةدرجةفيالخليطهذاويحرق

يتزججالقصوىالحرارةدرجةوعند،م5451و.

غيرطبيعيازجاجاويكونمعا،ينصهرأنهأيالبيتونتيص

مسامي.

ينصهر،فلا،للحرارةالمقاومةشديدوهوالكاولنأما

وتصئالعمليةبشكلهيحتفظأنللجسميعس!حولهذا

الكاولين.فيالبيتونتيسينصهرعندماكاملة

الصينيالخزفأنواع

الخزف-أالصينيللخزفرئيسيةأنواعتلاثةتوجد

العجينةالناعمالصينىالخزف2-العجينةقويالصيني

العظمي.الخزف3

التيالمادةعلىالأنواعهذهبينالاختلافاتوتعتمد

العجينة.أوالبدنالمادةهذهوتسمىمنها،كلاتكون

الأحيانبعضفي.العجينةالصلبالصينىالخزف

دائماويعد.الطبيعيأوالحقيقيالصينيالخزفيسمى

الخزفمننوعوهو.الصينيالخزفلصناعمثاليانموذجيا

ويقاوم.والبيتونتيسالكاولينمنالصينيونأولأطوره

)تصميمااللودأررقتحتيارحاحياتص!ي!اتحملصينيةزهرية

الزهريةهدهصسعتالرحاحي(.الطلاءوضعقبلالسطحعلىمرسوما

الحاكمة.مينحسلاا،فترةخلال،أم43وهأم642عاميبين

منكثيراأفضلالانصهارالعجينةالقويالصينيالخزف

درجاتفييحرقأنيمكنولهذاالأخرىالخزفأنواع

أعلى.حرارة

الفخارقطعةتجعلهذهالعاليةالحرارةودرجات

الخزفيكسروعندما.واحدةقطهعةتصبحانوالتزجيج

العجينةتمييزالمستحيلمنيكونالعجينةالصلبالصيني

التزجيجء.عن

فيوالبيتونتيسالكاوليننسبتختلفانويم!ش

الصينيالخزفويسمى.العجينةالصلبالصينيالخزف

ويقال،عاليةالكاولينلمادةالمئويةالنسبةكانتإذاسيفر

منخفضة.للكاولينالمئويةالنسبةكانتإذامعتدلإنه

منه،المعتدلالنوعالصينيالخزفجامعيغالبيةويفضل

يبدوأنيمكنالمقارنةوعند،والرقيقالأملسمظهرهبسبب

وبارذا.خشناالقويالخزف

الأحيانبعضفي.العجينةالناعمالمينيالخزف

فيتطويرهتمقدوكان.الصناعيالصينيالخزفيسمى

العجينة.القويالصينيالخزفلتقليدمحاولةفيأوروبا

خلالالموادمنواسعةنوعيةاستخدمواقدالخبراءوكان

اخروفى.وشفافةوبيضاء،قاسيةمادةلإنتاجمجهوداتهما

باستخدام،العجينةناعمصينىخزفبتطويرقامواالأمر

تشبهومواد،ومتعددةناعمةطيناتمنم!سونخليط

الحرارةدرجاتعندتنصهرالموادهذهوكانت.الزجاج

العجينة.القويالصينيالخزفصنعفيالمستحدمةالعالية

فييحرقالعجينةالناعمالصينيالخزففإنالسببولهذا

يظلأنهأي،بالكامليتزججولاأقلحرارةدرجات

الناعمالصينيالخزفمنقطعةكسروعندما.لحدمساميا

مغطى(حبيبات)ذومحبببدنعنتكشف،العجينة

نأمنالرغموعلى.التزجيجمادةمنزجاجيةبطقة

الصينيالخزفلتقليداخترعالعجينةالناعمالصينيالخزف

.اللونقشديومعظمه.ذاتهفيجدارةلهأنإلاالحقيقي

النقي،الأبيضعلىاللونهذاالناسبعضويفضل

زخرفته،فيالمستخدمةالألوانفإنهذاإلىبالإضافة

ناعمحريريتأثيرلإنتاجالزجاجيالطلاءتندممطبقة

.الخزفجامعيمنكثيرايجتذب

رمادإضافةمنأساسيبشكليصنع.العظميالخزف

والبيتونتيص!.الكاولينإلى(المحترقةالحيوانات)عظامالعظم

المركبهذاالإنجليزالصينيالخزفصانعواكتشفوقد

.ام075عامنحومنذ

فيالعظميالخزفكلتقريباتنتجإنجلتراومازالت

إلا،الحقيقيالصينيالخزفمثلقوياليسأنهورغم.العالم

نأكما،العجينةالناعمالصينيالخزفمنمتانةأكثرأنه

شفافيته.منيزيدالعظمرماد
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اللامعةالألوأنتوضح.أم767عامفيصعتسيفرعمينية

فىالصينية.تحملالفرنسيللخزفالسائدالنموذجوالتذهي!

اللوحةهذهومثل.طبيعىمنظرإطارفيالطيورلبعضلوحةمنتصفها

السيفر.تصميماتفيلتمائع

الصينيالخزفزخرفة

الفخارصانععجلةعلىإماالصينيالخزفقطعةتشكل

الخزفلصانعيمكنالمرحلةهذهوبعد.قالبفيوإما

إجراء-ا:الطرقهذهمنبواحدةيزخرفهأنالصينى

-3(0التشكيلي)التصويرالرسم2-.السطحفيتغييرات

بالنقل.الطبع

)الحفر(الحزبوساطةتتم.السطحفيتغييراتإجراء

باستعمالبارزنقشأو(،مثقوبة)فتحاتالثقبأو

.بارزةتصميمات

بنقوشالصينيالخزفلزخرفةمعروفةطريقةوهناك

الطينةيسمىوالطينالماءمنخليطإضافةفيتتمثل،بارزة

تصميماتعادةوتصنع.فرشاةبوساطةالمادةإلىالسائلة

قوالبفيالأبعادثلاثيةالتأثيراتذاتالبارزةالنحت

.بالخزفتلصقثم.منفصلة

سطحيرسمأنيمكنالتشكيلى(.)التمويرالرسم

باستخدامتكونطريقةأول:عديدةبطردتىالصينيالخزف

وهذاالشهير،الصينيالسيلادونمثلالملونالتزجيجمادة

ناعم.مخضررماديلونلهالتزجيج

التحتيالتزجيجف!للزخرفةالأخرىالطريقةأما

ويعدتزجيجها،قبلالقطعةعلىمرلمسومةتصميماتوهي

أكثرالمعدنيالكوبالتمنالمصنوعالداكنالأزرقاللون

استخدموقد.التحتيالتزجيجطريقةفيعليهيعتمدلون

الصينمنكلفيواسعنطاقعلىالأزرقالكوبالت

وأوروبا.

عامبوجهالتزجيجفوقالمستخدمةالرسوموتسمى

-مبكرةفترةفيالميناألوانمنكبيرةنوعيةأنجزتوقدمينا.

مثلمعدنيةأكاسيدعدةمز،الألوانمعظموصنعت

ثانيااصأقاالميناألوانوتتطلبوالمنجنيز،والنحاسالحديد،

مستديمة.لجعلها

بشكلأوروبافيالصينياطصفعلىالرسميختلف

يفصلونالصينيونفالمزخرفون.الصينفيمثيلهعنكبير

ولكن،داكنةحدودبوساطةالتالياللونعنلونكل

فاصل.خطدونمعاالألوانيمزجونالأوروبيينالفنانين

مجردةزخارفالأوروبيونيستخ!.مهذاإلىوبالإضافة

رمزية.كانتالصينيةالزخارفلكن،الفنيةالقيمةحعسب

ترمزالرمانثمارمنواحدةتصهجمفإنالمثالسبيلوعلى

بذوربهاالرمانثمرةلأنا)نسلمنكبيرعددفيلرغبة

.كثيرة

صناعةفيثورةبالنقلالطبعأحدث.بالنقلالطبع

منالعمالبتمكينوذلك،ام756عامالصينيالخزف

وفيباليد.يستطعونهكانوا؟لماكثيراأسرعالانيةزخرفة

تحبيرهيتمنحاسيلوحعلىالتصصجمميحفرالعمليةهذه

وعندما.شفافشبهورقإلىينق!،ثم.خزفيلونبوساطة

المادةعلىالشفافشبهرقا!يضغطمبللااللونيظل

سطحها.علىالتصميمتاركا،الصينيالخزفمنالمصنوعة

تاريخيةنبذة

قدالصينيونيكونأنالمحتملمن.الشرقيالخزف

الحاكمةتانغأسرةعهدخلالحقيقيخزفأولصنعوا

المكوناتتجميعطرق!لورتوقدم(.70-9)618

قصعوى،حرارةدرجةفيالخلإبطوحرق،الصحيحة

سونجأسرةعهدوخلال.يةالحجمالانيةعنتدريجيا

مصانعالصينيونالأباطرةأنشأأم(69-0927)الحاكمة

عشرالرابعالقرنومنذ.لقصورهمالخزفلإنتاجملكية

جنديزهين.فياالخزفمعظمصنعالميلادي

فيخزفأجمليصنعونيدةء!لقرونالصينيونوظل

الخزفيةوالمزهرياتالزبدياتمنلكثيرجامعوهوينظر.العالم

وأسرةام(446-ا)368كلجنجأسرةعهدخلالالمنتجة

أنجزوقد.فنيةكنوزأنهاعلىأم(219-461)4كينج

الشهير،التحتيبالتزجيجصعللئاخزفاالصينيونالخزأفون

مينج.أسرةفترةخلال،والأبيضالأزرقاللونينمنالمكون

المينابألوانالتزجيجفوقالرسمأصب!أأيضاالفترةهذهوفي

الصينيونطوركينجفترةوض*ل.للزخرفةشسائعةطريقة

الموادبتصديروقاموا،والألوانالأشكالمنكبيرةنوعية

.متزايدةبأعدادأوروباإلىالخزفمنالمصنوعة

بحلولكوريافيالصينىاطضفصنعأسرارانتشرت

اليابانفينشرتهاوبدورها،الميلاد؟ئيعشرالثانيالقرن

البلدينهذينوفي.الميلاديثسالسادسالقرنخلال
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أنئالخزفوقد.الخزفمنجميلةموادالصانعونأبدع

السابعالقرنخلالمرةلأولكاليمونالمسمىالياباني

خلفيةعلىبسيطةتصميماتيحملوهو.الميلاديعشر

وأإيماريآنيةيسمىمشهوريابانيخزفوهناكبيضاء.

الغامقالأزرقفيالمكثفةبالزخار!ويشتهرأريتا

والأحمر.

الثانيالقرنمنمبكروقتوفي.الأوروبيالخزف

حيثأوروبابمإلىصينياخزفاأخجارا،جلبالميلاديعشر

الثمنوغالينادراكانولكنهكبير،إعجابموضعأصبح

بإماكانهمكانالذينهمفقطالأثرياءأنلدرجةجدا؟

القرنخلالأزدادتالشرقمعالتجارةولأنبمشراؤه

بينشائعاالصينيالخزفأصبح،الميلاديعشرالسابع

والقهوةالشايشربعادةأصبحتولما.العامةجمهور

متزايداطلباأوجدتواسيع؟نطاقعلىمنتشرةوالكاكاو

الخزفصخاعواستجابالصينيوأطباقأكوابعلى

بأنفسهم،العجينةقويخزفصنعفحاولواالأوروبيون

أسفرتذلكومعالسر،اكتشاففىفشلواطويلةولمدة

أغعلوبا.أعجينةاناعمجميلخزفعنتجاربهمبعض

أجابإيطافلورنسا،فيأ!جينةأناعمأوروبيخزفأولأنتج

.أم575عامنحو

المصئفيالخزفبدأالميلاديعشرالثامنالقرنوفي

وقدالصينيمإلخزفالتنافسفيأوروبامنعديدةأجزاء

مراكزوإنجلتراوإيطالياوألمانيا،فرنسامنكلأصبحت

الأوروبي.الخزفللإنتاخرئيسية

الثامنالقرنخلالفرنسااشتهرت.الفرنسىالخزف

الناعمللخزفرئيسيامنتجابوصفهاالميلاديعشر

،الميلاديعترالتاسالقرلىمتصصإلىيعودصغيرميسانتمثال

المزحر"شةالح!يلةبتصميماتهاشتهرألمانىفانكندلر،يوهانألدعه

.:الحيواناتللناسلرسوم

رقيقةلنماذحغالئاتزخرفالصينيالحزفمنحديثةعشاءآنية

والأرهار.للنباتات

كلود،وسان،روانفيالمصائالأولىوأنشئت.العجينة

العجينةالناعمالخزفأنواعأنئأكثروقد.شانتليو،وليل

ما756عاموفي.أم738عامفانسانفيلآأرشهرة

الناعمالخزفأصبحثمومنمميفربلدةإلىالمصنعانتقل

للسيفروكانتسيفر.باسممعروفافيهاالمنتجالعجيسة

السيفرقطعكانتكماناعمةوألوأنجميلةأشمكالالمبكر

لامعةأ!انبأمزخرفةام077عامإلىام075عامالمنتجة

خلفياتالقطعهذهمنللكثيروكانثقيلا،تذهيباومذهبة

الطيورتصورمرسومةباطرمطوقةولوحاتبكثافةملونة

السيفراشتهروقد.الأشخاصأوالطبيعةوالمناظروالزهور

الجميلة.الفخاريةالصغيرةبتماثيلهأيضا

القويالخزفصناعةتطورتأم771عاممنوابتداء

منرواسباكتشفتحيث،ليموجمنبالقربالعجينة

أصبحتالميلاديعشرالتاسعالقرنوبحلول.الكاولين

افتئثمأوروبا.فىالخزفمراكزأكبرمنواحدةليموج

ليموجفيللخزفمصنعاهافيلانددافيديدعىأمريكي

وكان.الأمريكيللسوقالمائدةآنيةلصنعام284عام

معتنمسجمالتيالناعمةبالألوانلمجصضهافيلاندخزف

.الصغيرةوالنباتاتالزهورألثسكال

يدعىألمانيكيميائياكتشف.الالمانيالخزف

بينالعجينةالقويالخزفصناعةسربوتجر،فريدريك

إنشاءإلىالاكتشافهذاأدىوقد،ام107وام807

بعضوفي.ام071عاممايسنفيللخزفمصنع

لأنبمدرزدنخزفاسممايسنخزفعلىيطلقالأحيان

الخزفهذافاق.المدينةهذهمنبالقربأولآعملبوتجر

العجينةالقويالخزفكل-تقريئاقرنولمدة-الجودةفي

أوروبا.المصئيهما
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إلىجزئيامايسنلخزفالكبيرالنجاحيعزىأنويمكن

الآنيةرسمواأنهمإذ؟بزخرفتهقامواالذينالممتازينالفنانين

يوهانوكان.التصميماتوالألوانفيمذهلبتنوع

أنتجقد،ام072عامفيالأولالفنانأصبحالذيهمارولد

تصميماتإلىبالإضافةجميلةويابانيةصينيةتصميمات

نحومنعملالذيكاندلريوهاناشتهركذلك.أوروبية

للحيواناتالمتأنقةبرسومه،أم077إلىام073سنة

ألمانيافيالسياسيالاضطرابأنغير.والأشخاص

فيمصئمايسنتدهورإلىأدياسيفرخزفمعوالمنافسة

يعملاممتمرأنهورغم.الميلاديعشرالثامنالقرنأوائل

الفنية.الجودةبنفسانيةيصنعلمولكنه

لإنتاجمركزابوصفهاإنجلتراتشتهر.الإنجليزيالخزف

الإنجليزكانالعظمىالخزفاختراعوقبل.العظميالخزف

وديربي.وبوتشلسيفيالعجينةناعمخزفايصنعون

التصميماتأشمكالتتخذالإنجليزيالخزفغالبيةوكانت

والشرقية.الأوروبية

عاممرةلأولأنتجالذيووستر،خزفويعد

سنواتهوخلال.إنجليزيخزفوأفضلأقدم،أم175

أغلبهوكان.العجينةناعمخزفاوولمشرمصنعأنتجالمبكرة

منذ.التحتيالطلاءطريقةعلىصينيةبتصميماتمزخرفا

الخزفتصنيعقامالميلاديعشرالثامنالقرنمنالستينيات

قامثم.والأنواعالألوانمنكبيرةتشكيلةفيالعظمي

التيالصينيةالعظميالخزفعجينةبتطويرسبودجوسايا

ويحمل.أم008عامالإنجليزيةللعجينةسامقياأصبحت

اشعت!ولكنهالتصميماتمنكبيراعدداالسبودصيني

الغريبة.بطيورهخاصة

بخزفالشهيرالإنجليزيالأبيضالخزفأغلبإن

خزفولكنه،الإطلاقعلىأبيضخزفاليسالوجوود

التقليديةرسوماتهأصبحتذلكومع،حجريأومسامي

عظيمتأثيروأصئلهكبيربشكلشائعةالبارزةونقوشمه

أوروبا.فيالخزكتتصميماتعلى

الحديثةالتقنيةالتحسيناتمكنت.الحديثالخزف

حالياوتنفذ،كبيرةبكمياتإنتاجهمنالخزفصناعة

واليابانأوروبافىواسعبشكلالخزفلصنعخطط

ونوريتكالألمانيروزنثالخزفولعل.المتحدةوالولايات

المعاصر.للخزفشهيرةأمثلة،الأمريكيولينوكسالياباني

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الكوبالتخزفالسبود،فريدريكيوهالىبوتجر،

الميحاالألومنيومسليكاتالخز!

حز!،الوحوودالسيراميكخزف،درزدن

وليرلكاالزهريةا

اللغاتأقدممنواحدةالصينيةاللغة.اللغة،الصيئية

يتحدثها،كماالصينسكانمنبر.59ويتحدثها،العالمفي

،وتايوان،كونجوهونجسشغافورةسكانمن%75تقريبا

شيوعااللغاتأكثرمنالصينيةاللغةأنإلىبالإضافةهذا

بالولاياتنيويوركمثلمدنؤيالصينيةالمجتمعاتفي

بكندا.وفانكوفر،المتحدة

أنحاءكلفينفسهابالطريقةالصبنراللغةوتكتب

منتختلفالتياللهجاتصات5منتتكونلكنها،الصين

نأدرجةإلىكثيرااللهجاتصذهتختلف.لأخرىمنطقة

منآخرمعالتحدثلايمكنهمامنطقةفييعيشالذيالمرء

منيختلفالكلماتمنالمديدنطقإن.أخرىمنطقة

.أخرىإلىلهجة

تبتية-الصينلغاتفصيلةإلىالصينيةاللغةتنتمي

اللغة.انظر:.والتيبتية،والطايية،البورميةتشملوهي

حروفالمكتوبةللصينيةليمس.الصينيةالكتابة

ويست!رمز،ء.!...منتتكونإنهابل،هجائية

الصحفقراءةمنها.0005يعرفالذيالشخص

الأدبيدرسونالذينأما.الحد(يثةوالقصصالصينية

الرموز.منالمزيدتعلمفعليهم،والوثائق،القديمالصيني

الرمزويشبهبالصور،تكتبيمةالؤلىالصينيةالكتابةوكانت

إليه.يشيرالذيالشىء

منرئيسيتانمجموعتانلها4الحدفيالصينيةواللغة

التصويريوالرمزالبسيطالتصوير!بالرمزالرموز،

الأشمياء،وليسالأفكارالت!حويريالرمزويمثل.المركب

الرمزأماواحد.رمزمنالبسيطالتصويريالرمزويتكون

رمزين.منفيتكونالمركبالتصويري

يعنىالرمزاستعارةسميصناالصينيونطوروقد

وقد.نفسهالنطقلهاأخرىليىخلكلمةمنالرمزاستعارة

منأكثريمثلالذيالرمزمعنىتحديدالصعبمنيكون

اخترعالرمز،هذامثلمعنىولتوضي!أ.واحدةكلمة

إضافيةعلامةذورمزوممط،الصوتيةالمركباتالصينيون

.المقصودةالكلمةتحديدعلىالقارئتساعد

شيوعاالأكثرالصينيةاللهجة.بالصينيةالتخاطب

الصينيونويسميهاالماشدرين.أو،الشماللغةهى

اللغةهيالشمالولغة.القببالمميةاللغةوتعنيبوتونغوا،

البلاد،مدارسجميعفىوتدر/س،للصينالرلحممية

شماليفيينتشرون،نسمةمليون006بهاويتحدث

اللهجاتوتشمل.غربيةجةوبيةأقاليموبضعة،الصن

الأكسيابخ،والكانتونية،ىالأخمالأسالحميةالصينية

مناطقفيوتستخدموالوو،،والمينوالهاكا،،والجان

أقطارفىصينية!جتمعاتوفىالصينمنعديدة

.أخرى



اللغةالصبنيه،892

الصينيةالحروفأنواع

الأتياءتشالهالرمزيةالحروفكالت

يعمىاليميرإلىوالحر!تمتلها،اقي

!هواليميرأقصىالحر!أما"رحل"

.الحدبالرمر

تمتلحرو!البسيطةايصويريةالرموز

رالحرهـإلىالاشياء،اولي!رالاك!ط

.فوقممعمىتصوبويرمراجص!!ا

وأحرلادالمركبةالتصويريةالرموز

المكتوتثقة!كلمةأ!كارا،تمتلأكتر

يتألصلسيطتصويريرمراجميراعلى

والتايرجلممعىالأولحرديرمى

كلمة.سى

استحداملهايقصدالرمز،استعارة

متماتلةسكلماتأحيمتلالحر!!!

تعميا-رأطتاادل!طمساثا،تاحصهااحي!

اشمروكلملهمالىللمصار!قريةداخل

.اليم!!إلى

وهي،النغمةاستعمالفىالصينيةاللهجاتوتختلف

فيوللصينيينمعينةكلمةلنطقالمستعملالارتفاعمدى

ومنخفضوصاعد،،معتدلمرتفع:نغماتأربعالشمال

اللهجاتولبعض.وساقطويرتمبما،)ينخفضمتذبذب

أجلمنمهمالنغمةوامشعمال.نغماتتسعالأخرى

النطق.فيوتشتركالمعنىفيتختلفالتىالكلماتفصل

معتدلة،مرتفعةدرجةعلى"أم"!وتعنى!"ما"مثل

علىو!!يوبخ"،متذبذبةمنخفضةدرجةعلىو"!حصان!!

هذهمنولكل.صاعدةدرجةعلىو"قنب"،هابطةدرجة

.الشمالبلغةتكتبعندمامختلفرمزالكلمات

أزمانها،علىتدلللأفعالصيغلهاليسالصسينيةواللغة

بصيغةتردطالئا!!كان"هوأو"طالب"!إنهالجملةفمثلا

استعمالها.حعسبمعناهاويتحددالصينيةاللغةفىواحدة

مقطعذاتالصينيةاللغةاللغويينمنالكثيرونويعد

وأنواحد،مقطعلهاالكلماتجميعأنأيواحد،

إلىتقسيمهايمكنمقيممنأكثربهاالتيالكلمات

منتتكون!!طالب"!مثلواحد،مق!ذاتكلمات

"!.الذيو!!الشخص!!يتعلم!!كلمتين

عصريمىقأل!،الصوتيةالمركبات

والآحرالرمرمصىيعطهىأحدهما

اليميروالحرهـإلى.السطقطريقةيع!!

ويمتحير،الأحتأوالاخاسممع!ى

الأيسروالعحصرالمعىإلىالأممناالعحصر

"شح".المطقإلى

القديمة.الصيميةالرسومم!كميرعلىتظهوالصينيةالكتابةمننماذج

شعرية.قصيدةيتضمىالرسما

الصينيةللغةالمعروفةالمبكرةالنماذجأولالتطور.

أسرةحكمخلالوالصدفالعظامعلىالنحطكانت

القديمةاللغةلهذهوكان.م(أق221-أ)766شانج

الصينيةسميت،لاحقةللغةالأساسكان،بسيطتكوين

الأدبية.أوالكلاسيكية

الصينيةمنتطورتالحديثةالصينيةواللهجات

القرنخلالتستخدمالش!اليةالصينيةوبدأت،الكلاسيكية

لأنها،للصينالرسميةاللغةوأصبحت،الميلاديعشرالرالغ

للغةالمكتوبالشكلولكن-العاصمة-لكينفيتستخدم

حركةوهي،الثقافيةالثورةجاءتحتىبتوسعيستعمللم

طورتثم.العشرينالقرنمنالثانىالعقدفيبدأتثقافية

الصينيةاللغةاستعمالالتاليةالسنواتخلالالحكومة

م9191عاموفى.التعليميةالبلادبرامجخلالم!الشمالية

الصوتية،العلاماتنظاماستعمالأصينيةاالمدارسبدأت

استعمالإلىالطريقةهذهأدتوقد.القياسىالنطقلتدريس

وفي.الصينشماليالصينيةالرموزدطقعلمتالتيالكتب

حتىالرموزتبسيطالصينيونالمعلمونبدأأم949عام

تعلمها.يسهل
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الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتمنتصفوفي

الصينيةاللغةلكتابةنظاموهوالبينينالحكومةقدمت

62الألفباءولهذه.الرومانيةالهجائيةالحروفباستعمال

ماعداأخرىلغاتوعدةالإنجليزيةاللغةلكتابةحرفا

نأإلىا!ومةدعتأم789عاموفى)7(.الحرف

بالإنجليزية،المكتوبةالصينيةوالكلماتالأسماء،تكتب

نظاممحلالبينينفحلبالبينين.الأخرىالأجنبيةواللغات

الرومانية.الحروفتستعملالتيالأخرىوالنظمجايلويد

الدبلوماسيينمناثنانجايل.-ويدنظامطورقدوكان

القرننهايةفىجايلوهيربرتويد،توماسهماالبريطانيين

الميلاديين.ا)!شرينالقرنوبدايةعشرالتاسع

الصين.:أيضاانظر





الهجائيالترتيبفيعشرالخامسالحرفالضاد.ص

العربية،الأبجديةترتيبفىوالعشرونوالسادس،العربي

انظر:.الجملحسابفى8(00)الرقمعددياويساوي

العاشرهو،القديمالصوتيالترتيبوفي.الجملحساب

فيأما.جنيابنعندعشروالسابعأحمد،بنالخليلعند

بعضهم.عندعشرالثانيفهوالحديثالصوتىالترتيب

المعاصرين.الصوتياتعلماءأغلبعندوالعاشر

لثويأمنانيصوتالضاد.الصوتيةالصفات

بأصولنطقهعنداللسانطرفيلتقيمجهور،انفجاري

ثمالزمنمنمدةالهواءويضغط،اللثةومقدمةالعلياالثنايا

صوتفيحدثالالتقاء،نقطةتاركافجأهينفصل

نطقهوفى.ويهتزانالصوتيانالوترانينفئمعه،انفجاري

نحوقليلاويتأخر،الأقصىالحنكنحواللسانمؤخريرتفع

أقصاهبارتفاعمقعرااللسانويكون،للحلقالخلفيالجدأر

وكان.التفخيمأوالإطباقفيحدثوسطهوتقعيروطرفه

بيانعلىالحرصشديديالعصورمرعلىاللغويون

بصمفةالضادومخرجعامةوصفاتهاالأصواتمخارج

حقهايوفيهالاالتيالخرجالعسرةالأصواتمنلأنهخاصة

نطقعنيخرجمايصنفونوكانوا.قليلونإلآالخرجمن

تجوزلاالتيالمستقبحةالأصواتمعالصمحيحةالضاد

وكان،طرائقنطقهفيللعربوكانتبها.القرآنتلاوة

الخرجتخالفالتىالضاديسص!نوأصحابهمميبويه

الضيفة،الضاد-كالظاءالتبالضادمثل-الصحيح

بلغةعرفتبهالعربيةولتفردالمحشرجفيالصوتهذاولعسر

لاممعهاتختفي،الشمسيةالحرواتمنوالضاد.الضاد

انظر:الضوء.:مثل،كتابةلانطقاالتعريف)أل(

الصامت.

المعجمةالحروفمنالضادفحم.الكتابيةالصفات

خطفيوتكتبأعلاها.-وضعواحدةبنقطة)المنقوطة(

بماومتصلة،يخوضمثل:فيضهكذا:النسئمفردة

بعدهابماومت!سلة،يقبضهـتل:فينح!،هكذا:قبلها

بعدهاوماقبلهابماومتصلةضد،مثل:فيضىهكذا:

يضروب.:مثلفي!ى:هكذا

الألفباء.بمالأبجدية؟ا)مربيةالحروف:أيضاانظر

المطلوبة.بالسرعةالالاتكنخغيلأداةالاليالضاول

والشاحناتالسياراتبعض!غالاليالضابطيستعمل

آلاتلتشغيلأيضايستعملكماسرعتها،منللحد

بالسرعةتسيرحتىالكهربائيةالسياراتوبعضالصناعة

سرعةبتنظيمالاليالضابطأنواعمعظموتقوم.المناسبة

ضالحرفلتمثيلخاصةطرقي

!

العردية.كورس)سثمار(ت

أبجديه5

ا!صالع
المسعوديةءقيالمسخدمها!شاريةبريل

العرلي.الخطمنمختلفةبأنواعإضأالضاد

ض

الكوفي

ض!

الفارسي

الهـطاعي.الن!خفياالضامننمماذج

بم-

بدايةمنغصلى

!ق

قيلدحمواا
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)قصي!التحكم

وادلصوالأوزالىالرالمحعاتوتقومالآلةسرعة!ىتححكمآليفابط

الكهربائى.التيارأوالسوائلتدفقبتنظيم

وأالكهربائىأخياراسريانفىالتحكمبوساطةالماكينة

الضابطمنأنواعثلاثةوهناكالبخار.أوكالوقودالسائل

والسائلى.والإلكترونيالميكانيكى:الالي

وإذا.الالةمعالخفيفةوالأوزانالكبيرالقرصيدور

يرتفعثمومن.الخارجإلىالخفيفةالأوزانتميلالالةأسرعت

النابض،علىويضغط،الرافعاتبوساطةالصغيرالقرصر

إلىالتحكمقضيبحركةوتؤدي.التحكبمقضيبوير!

التيارأوالسائلإمدادمنتخفضلانهاالآلةسرعةتخفيف

الخفيفةالأوزانتميلالآلةسرعةانخفضتوإذا.الكهربائي

بدورهوهذا،التحكمقضيببخفضالرافعةفتقوم،للداخل

وأالسائلضخلزيادةنتيجة،الآلةسرعةزيادةإلىيؤدي

بتعديلالاليالضابطعلىالمطلوبةالسرعةوتحددالكهرباء.

الصغير.القرصعلىالنابضضغطقوة

باسمالمعروفانالإلكترونيانالاليانالضابطانوينظم

المؤقتالنبف!يالطاقةومحولالمستمرالدورانتيارمولد

أما.نبضيةإشارةأوكهربائيجهدبإرسالالالةسرعة

وأالسوائلفيهيستعملفقدالسائلىالالىللضابطبالنسبة

مضخاتبمثابةتعملالسائليةالضوابطوبعضالهواء.

تنطمإلىدورانهاعنالنابخالضغطويؤدي،دائرةصغيرة

الآلة.سرعة

يقومالتقليديةالنفطآلةأوالبخارتوربينحالةوفي

خانق.صمامبوساطةالالةسرعةبتنظجمالالىالضابط

الضابطيسيطرالديزلآلةأوالنفاثةالطائرةماكينةوفى

الوقود.صمامعلىالالط

ويحتبرما،مدينةتخومعدىتقعسكنيةمنطقةالضا!حدلآ

أساسابهايقيمسكنيةمناطقالضواحىهذهمنكثير

داخلللعملبانتظاميوميايسافرونالذينالناسهؤلاء

تحتويصناعيةمناطقتكونالضواحىبعضولكن،المدينة

.الكبيرةالتسويقومراكزوالمكاتبالمصانععلى

السنواتفيوتطورتالمدنمنكثيرنشأتلقد

الثورةخلالالميلاديعشرالثامنللقرنالأولىالعشر

الإسكانمقاييسبدأتالفترةتلكأواخروفي.الصناعية

وقدوتتدهورتنهارالمدنبتلكالمزدحمةالمناطقبعضفي

داخلمنالانتقالفيالحديديةالسككتطورمعالساسبدا

خلالالانتقالهذاسرعةوزادت،أضواحياإلىالمدن

الميلاديعشرالتاسعالقرنمنوالستينياتالخمسينيات

يمتلكالعائلاتمنمتزايدعددهناكأصبححيث

بانتظاميومياالسفرعلىالناسساعدالذيالأمرالسيارات

وسائلعلىالاعتماددونالمدنداخلإلىالضواحيمن

أكثرتكونالضواحيفإنعامةوبصفة.العامةالمواصلات

أقلتكونلأنهاالمدينةداخلممناطقبالمقارنةجاذبية

المعيشةمنالناسمنكثيرتمكنوقدهدوءا،وأكثرتلوئا

وفي،الحدائقبهاتحيطمنازلفيصغيرةعائلاتفى

الناسمنخاليةالبلدوسطمناطقأصبحتالمدنبعض

العماراتمحلهالتحلالقديمةالمبانيهدمتمحيث

تكونالمناطقوهذهالفخمةالمكاتبتضمالتيالشاهقة

وسطويعتبربالليلتقريباالناسمنوخاليةبالنهارمزدحمة

المدينة.لندنان!:.ذلكعدىمثالخيردندنمدينة

الضواحىإلىالمدينةوسط!نالناسهجرةأدتلقد

بدورهوهذا،الرخيصةالمساكنتوافرإلىالمدنبعضفى

تكاليفتحمليستطيعونلاالذينالفقراءجذبإلىأدى

أقدموقدفيها،للإقامةالباهظةالضواحىبعضمعيشة

بعضتجديدعلىالأخرىالبلدوسطبمناطقالأغنياءبعض

توجدلاالحالةهذهوفيبهاليقيموا،القديمةالمنازلتلك

والضوأحي.البلدوسطبينواضحةاختلافات

التيالداخليةالضواحيمنسلسلةالمدنببعضوتحيط

.الناسمنقلةيعيمقحيثمركزيتجاريحىحولتنتشر

التجاريبالحىتحيطالتىالداخليةالضاحيةلذلكومثال

المنازلمنتتكونوالتيبأستراليا،ملبورنمدينةوسطفي

والمساكن،العاليةالسكانيةالكثافةذاتالقديمةالصغيرة

الأكاديميينمنالناسبعضكانوإنسيئةحالةفيهناك

المساكن.هذهببعضأقامقدالأعمالورجال

أوروباجنوبمنالجددالمهاجريناستقرارأضفىولقد

منجواعليهاالداخليةالضواحيفىآممياشرقوجنوب

الداخليةالضواحيتلكوراءوتقعالكبير.الثقافيالتفاوت

منهابكلتقيمجذابةمنازلعلىتحتويوسيطةمنطقة



303الضباب

المستوطناتالضواحىتلكداخلوتوجد،واحدةأسرة

منالكثيرولازال.المدينةواتساعانتشارابتلعهاالتيالقديمة

العيشيفضلونأخرىومناطقالناميالعالمفيالناس

وعلى،أعمالهممقارمنبالقربالمدينةداخلفيوالإقامة

فإنالصناعيالعالممدنمعظمفىكائنهومماالنقيض

الرئيسيةالمدنبعضضواحىفييقيمونالذينهمالفقراء

الفقيرةالريفيةالمناطقمنالناسوينتقل.الناميةالدولفى

أرقىوظائفعلىالحصولفيأملاالضواحيتلكإلى

فىولكن.المدينةفيأفضلأخرىوخدماتوتعليم

ولذلكعملعلىالحصولالناسهؤلاءيستطجعلاالغالب

منمبنيةمؤقتةمدنفيوالإقامةالعيشإلىيضطرونفإنهم

الجريمة.معدلاتوترتفعالأمراضتنتشرحيثالأكواخ

.الكبرىالحضريةالمنطقة،المدينة:أيضاانظر

بىهـاتمنفيعا!ضاص!اقيى!.الضا!،

أوالمضمارسباقاتمنالنقيضوعلى.الطويلةالمسافات

،للسباقمضمارعلىالضاحيةسباقاتتنظملا،الميدان

الجولفملاعبأوالحقولعبرالعداءونيتسابقحيث

.التلالوفوقالغاباتعبروغالبا

أولأقيموقد.المتحدةالمملكةفيالضاحيةممباقبدأ

مقاطعةفيرجبيمدرسةفيام،833عاممسجلسباق

أصبحت،الميلاديعشرالتالمحالقرنوبنهايةووريكشاير.

عاموفي.المتحدةالمملكةأنحاءجميعفىشائعةالرياضةهذه

علىالإشرافالهواةلرياضةالدوليالاتحادتولى،ام739

بطولاتتحكمقوانينبسنالاتحادقاموقد،الرياضةهذه

معينةمسافاتتحديدتمكما.وفعالياتهالضاحيةممباق

م00042وللرجالام2!...عنلاتقلالدوليةللمسافات

وتتولىسنوياالضاحيةلسباقالعالمبطولاتوتقامللنساء،

قياسيةأرقامهناكوليس،سنةكلالدولإحدىتنطمها

.سباقكلمساراتتضاريسلاختلافنواعالمية

الهواء.ف!اغطانظر:.الضاغط

وهناكالهواء.لضغطيستخدمجهازالهواءضاعئهط

كباسوله.المضخةعملمبدألنفسوفقايعملشائعنوع

ضاغطا،مجوفةأسطوانةداخلوللأمامللخلفيتحرك

أنابيبوتقوم.مغلقةحجيرةداخلإلىإياهودافعاالهواء،

وأ،الأدواتإلىالهواءبتمريربالحجيرة،متصلةخراطيمأو

مثلوتقوم.المضغوطبالهواءتعملالتيالأخرىالأجهزة

الطرقومركبات،فالقاطرات،مهمةبأعمالالأجهزةتلك

المستخدمبالهواءتزودهواءضاغطاتلديها،الثقيلة

ا!لكبح.:انظرمكابحها.لتشغيل

المستخدمبالهواءأيضاالهواءضاغطاتتزودكما

في-بالهواءتعملالتيأي-ية3الهواالأدواتلتشغيل

انظر:.المنزليةوالورشالبناء،وموا!ع،الصناعيةالمنشآت

الضاغطاتتلكمثلتدارانويمكن.الهوائيةالعدة

وأبالبنزينتعملمحركاتأو،كوبا!ةمحركاتبوساطة

بمحركاتتدار،متضامةضاغطاتتستخدمكما.الديزل

نوعمن،الدهانمرشات&شغيلالبيوتفي،كهربائية

الغازية،التوربيناتفيتصتخدمأنهاكما،المروحة

.أخرىوأجهززل!،النفاثةوالمحركات

التوربين.،المضخةالحر،الاحتراقمحركأيضا:انظر

الهواء.فيمتجمعةالماءمندقيؤ،قواتالضباب

يلامسلاالسحابأنغير،بالسحابشبيهوالضباب

ا)ضباب.يفعلكماالأرضسطح

البحيرأت،منالمتبخرالماءمز!الضبابيتكون

فالماء.والنباتات،الرطبةالتربةمز،أووالبحار،والأنهار،

معويبرديتمددالماء،بخاريسمىوالذيالمتبخر،

منمعينمقدارحملللهواءويمكمقالهواء.فيارتفاعه

هذاويسمى.محددةحرارة(درجةكلفىالماء،بخار

درجةانخفضتوكلمااهـمل.علىالقدرةالمقدار

بخارحملعلىقدرتهكذلكتنخفضالهواء،حرارة

بخارمقداريزدادالحرارةجةد!تنخفضوعندماالماء.

الماءبخاربعضويأخذ،حملهعلىالقدرةوتصعبالماء

الماء(.منصغيرةقطراتإ)ث)يتحولالتكثففى

الهواءحرارةدرجةترتفععندماالضبابويتلاشى

فإنالعالمىالتعريفحعسبالحم!،.علىالقدرةوتزداد

كيلومنأقلإلىالرؤيةمنبتللتكثفأيهوالضباب

الرؤيةمنكثيرايقلللاالذيفالضبابواحد.متر

غيما.أوسديمايسمى

الأفقيالفباب-أ:الضبابمنأنواعأربعةهناك

الإشعاعيالضباب3-!الاماميالضباب2-

.المنحدراتضباب-4

سطحعلىيمرالذيالهواءمنالأف!بالضبابيحدث

الأفقىالضبابأنواعأحدوءمشأ.مختلفةحرارةبدرجة

علىرطبدافئهواءيمرعندماالبحمضبابيسمىالذي

البحارسواحلفيالبحرضبابويكثربارد.سطح

الأفقيالضبابمنآخرنوعوينتج.البحيراتوشواطئ

يتصل.دافئبماءيمرباردهواءمز،البخارضبابسمي

البارد.بالهواءالماءسطحمنباستىهـارالمتبخرالماءبخار

بخاريتكثفالحملعلىقدرتهأقصىالهواءيبلغوعندما

كبخارتخرجضبابقطراتش!لفي،بسرعةالزائدالماء

.بكثرةالضباببخارويظهرالماء.سطحمن
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وضوحمنيقللالديوالضباب.ممهلالقرلىأوالأرضسطهحعلىالهواءفىمعلقةالماءمندقيقةقطراتسكتلةالضبابالف!بابأنواع

الأفقي،الضبا!هيللصسابالأرلعةالأنواع".سائلشكلإلىيعود"الهواءليالموجودالبحاريتكثفعمدمالمجكوناشؤية

.المسحدراتوضبابالإشعاعيوالضبابالأماميوالضباب

مثلباردسطحعلىرطبدافئهواءبروريحدثالأفقيالضباب

باردهواءممرعندماأيصايتكوروقد.بحيرةشاطىءأوبحرساحل

دافئ.ماءتجحعع!

الأرضمنحرارة

عنحرارةالأرصاتسمثعمدماالليل!ىيحدثالإشعاعكيالضباب

الهواءهداأدوبما.فوقهاالهواءيردالأرضسودةومع.الإشعاعطريق

الصما!.لمجكودأقل،مائيابحارايحملانبمكنالبارد

علىالأماميالضبابيتكونالباردةالشتاءأيامفي

درجتيفيمختلفتينالهواءمنكتلتينبينفاصلةجبهة

كتلةمنالمطرقطراتتتساقطعندماوينتجحرارتهما.

هذهتتبخرحيثالأبرد،الهواءكتلةفيالأدفأالهواء

الهواءفيالماءبخارالمطرقطراتتجعلوبذلك.القطرات

الحمل.علىالهواءقدرةمنيزيدالبارد

الصافية،الهادئةالليالىفىالإشعاعىالضبابيحدث

فتتكونالهواء،فىبالإشعاعالدفءالأرضتفقدحينما

تدريجيا.تتكثفالأرضعلىالضبابمنطبقة

علىالهواءيصعدعندماالمنحدراتضبابوي!صن

أعلىإلىصعودهمعالهواءويبرد.المنحدراتجوانب

تتكونذلكعندالماء،بخارحملعليهيتعذرحتىالمنحدر

.المنحدراتجوانبعلىالضبابقطرات

بمالدخانيالضباببمالندى؟السحب:أيضاانظر

الماء.

الهواء.تدوثأشكالمنشكلالد!خاليالضياب

إلىأيضاالدخانيالضبابكلمةتشيرالحاضرالوقتوفي

،العوادمغازاتمعالشمسضوءتفاع!!يسببهاالتيالمادة

مختلفتنالهواءمنكتلتيرلينالحد:دعلىيحدتالأماميالفباب

فيالدافئالهواءكتلةمنالمطرقطراتتتساقطحرارتيهما.درحةفى

.ضبابإلىوتتحولشمحرالباردالهواءكتلة

فوقأعلىإلىرطبهواءيسريعمدماس!صلىاللنحدراتضباب

.البرودةفىيأخذأعلىإلىالهواءمروردمعممحدر.أرضىسطح

ضبابا.تنتجهدهالهواءوبرودة

ويطلق.المصانعومن،المحركاتذاتالمركباتمنالمنطلقة

الضباباسمالضبابيالدخانمنالنوعهذاعلىأحيانا

الطض،ظروفتؤديوقد.الف!وئىالكيميائيالدخاني

تراكمإلىالحراريالانقلابتضاؤلأو،الرياحقلةمثل

،الانقلابويحدث.معينةمنطقةفىالدخانيالضباب

الهواءمنكتلةعلى،الدافئالهواءمنكتلةتستقرعندما

الدخانيالضبابيمنعوهذا.الأرضمنبالقربالبارد،

الواقعةالجبليةالسلاسلتبقيوقد.والتشتتالتصاعدمن

معينة.منطقةفىالدخانيالضباب،المدنمنبالقرب

سامة.الدخانيالضبابمنالعاليةالتركيزاتوتعتبر

وأصيبشخصاعشرونتوفيمثلا،ام489عامففي

فوقدخانيضبابلوجودنتيجةبمرضآحرين000.6

وتوقي،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتبنسلفانيافىدونورا،

لوجودنتيجة،أيامخمسةخلاللندني4لأ...حوالى

الضبابويضرأم.2ء9عامفىكثيفدخانىضباب

.البناءموادإتلافويعجلالنباتيةبالحياةأيضاالدخانى

عندماهذايحدثالطراز.اللندنيالدخانيالضباب

الدخانجسيماتعلىالهواءفىالموجودةالرطوبةتتكثف

دقيقةقطراتمكونة،الحجريالفحماحتراقعنالناتجة
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الدخانيالضبابفىالخطروالجزء.الدخانىالضبابمن

يهاجمغازوهو،الكبريتأكسيدثانيهوالطراز،اللندنى

علىيطلقالسببولهذاصعبا.التنفسويجعلالرئتين

الدخانيالضباباسمأحيانأاللندنىالدخانيالضباب

الكبريتي.

تأثيريتضمن.الفموئيالكيميائيالدخانيالضباب

النيتروجينوأكاسيدالهيدروكربوناتعلىالشمسضوء

الهواء.في

احتراقمنتتكونكيميائياتالمركباتوهذه

بقدر،المركباتهذهحفزيتموعندما.النفطيةالمنتجات

منتجةكيميائيبتفاعلتمرفإنها،الشمسضوءمنكاف

المادةمعظم،الأوزونويشكل.المؤكسداتتسمىغازات

الضوئى.الكيميائيالدخانيالضبابفىالوفيرةالمؤكسدة

الرئتين.وإتلافوالحلقوالأنفالعيونتهييجوبإمكانه

الضبابفىالموجودةالأخرىالمؤكسداتوتشتمل

البيروكسيونيتراتالنيتروجينأكسيدثانيعلى،الدخانى

أستيل.

.الأوزونالهواء،تلوث:أيفئاانظر

النبائطفىتستخدمدارةللدرددالاليالضيط

وأحدآليا.معينترددعلىللمحافظةالكهربائية

الحفاظهوللترددالآليللضبطشيوعاالأكثرالاستعمالات

تضمينمستقبلاتوتحتوي.معينةمحطةفيالتآلفعلى

نقطةتحديدعلىتساعدالمذبذبتسمىنبيطةعلىالتردد

عادةينساقالمذبذبولكن.المرغوبةالمحطةلترددالصفر

الضبطويكتشف.المذياعيسخنعندماالترددعنبعيدا

ذلكعلىرداوينشرالتردد،هذاانسياقللترددالالي

لعكسالمذبذبعلىالفولتيةهذهوتؤثر.مصححةفولتية

الاليالضبطولولاالصحئ.الترددفىوإبقائهالانسياق

فييدوياالمذياعضبطيعيدأنالمستيمعلىلكانللتردد

المحطة.فيهاتضعفمرةكل

التلفازأجهزةفيأيضاللترددالآليالضبطويستخدم

فيللترددالاليالضبطيساعدالتلفازجهازففىوالرادار.

ويصدر.الأفقيللمذبذبالتشغيلترددعلىالمحافظة

تضخيمهاعندتحدثإلكترونيةإشارةالمذبذبهذا

التلفازتمسئهـشاشةالصورةأنبوبةفيإلكترونيةحزما

ثابت،ترددالأفقيوللمذبذبالتلفاز.انظر:.أفقيا

للترددالاليالضبطيصدرالمذبذبترددتغيروكلما

الآليالضبطيصححالرادارجهازوفي.مصححةفولتية

مذبذبيولدهاالتىالإشارةترددفىالتغيراتللتردد

.الرادارانظر:.الجهاز

.لإلكترونياتا:أيضانظرا

ذلكفيبما،فريستهبهايمزققويةوأسلمنانقويادفكانلهالمرقطالفحبع

بقايايقتاتكما،الحيةالفرائسالرقطاالضبعيصطاد.الكبيرةالعظام

النافقة.الحيوانات

بعوائهمشهور،الثدلساتفص!دةمنحيوانالضيع

ويحصل.للإنسانهستيريةض!؟سةيشبهالذيالغريب

بقايايأكلأنهكما،الحيواناتباصطا!.طعامهالضئكلى

ءكلليها.يعثرالتيالنافقةالحيوانات

وأالمرقطالنوعهوالضباعمنشيوغاالأكثروالنوع

والفبعانحططالف!بعمنهاأضرىأنواعوهناك.الضاحك

منطقةجنوبإفريقيافيالمر!طالضبعيعيشالبى.

إلىويميلاللونرمادي.خشنفروذووهوالصحراء،

فيفتعيش،الخططةالضباعأ؟ساسوداء.بقعيمالصفرة

الشرقمنالممتدةالمنطقةوفيتركياوفيإفريقيا،شمال

منحجمأأصغرالضباعهذهوتكونالهند.إلىالأولممط

اللونإلىضاربفرائهالونأنكما،المرقطةالضباع

والأرجل.الجسمعلىمموداء.خطوطوجيمعالرمادي

الإفريقيةالقارةمنالجنوبيابصءفىالبنىالضبعويعيش

شعرالضباعمنالنوعولهذا.الزمبيزجئينهرمنالجنوبإلى

رماديالخشنفروهلونأنكما،ظهرهعلىطويل

فقط.أرجلهعلىالخطوطوتكونالسواد،إلىوضارب

الأرءش.ذئبأيضا:أنظر

البلادفيالبريالحيوانان!لر:.المخططالضيع

اللاحمة(.)الثدساتالعربية

832هـ،703-12)7يصصأبو،الضبي

الساجيعبدالرحمنبنير!ىبنزكريام(.029-

بنعبيداللهسمع.عصرهيالبصرةمحدث.الضبي

الربئالزهراني.وأباخالد،لينوهدبة،العنبريمعاذ

الإسماعيلي،بكروأبو-تدي،بنأحمدأبوعنهروى



جرلر،الضبي603

،البخترييعقوببنويوسف،الميانجىيوسفوالقاضي

الأشعريوأبوالحسن،مندهبنيحيىبنوإبراهيم

منكانومصر.،والشام،بالبصرةسمع.وغيرهم

كتابله:الذهبىقال.وصنفجمع.الثقاتالحفاظ

ومن.الفنهذافىتبحرهعلىيدلالحديثعللفي

ثقة،كان:حاتمأبيابنقالالفقهاء.اختلا!كتبه

،الرجالفيحسانمؤلفاتوله،والفقهالحديثيعرف

بنأبوالحسنقال.القرانوأحكامالعلماء،واختلاف

وثقه،الحديثفيفيهمختلفمتأخر:ناقدوهوالقطان

الأثبات:احد:الذهبيقال.آخرونوضعفهقوم

أحدولايغترحجر:ابنوقالأصلا.جرحافيهماعلمت

قط.أحدهذاالساجيوماضعف.القطانابنبقول

التسعين.قاربوقدبالبصرةمات

الفبي.جرير:انظر.جرير،الضيي

الضبي.المحامليانظر:.المحاملى،الضبي

الفبي.المففلانظر:.المفضل،الضبي

ويشار.فيهمرغوبغيرأوعشوائيصوتالضجلج

مثل،فيهاالمرغوبغيرالإشاراتإلىأيضابالضجيج

والصوتالراديو.إرساليميتداخلالذيالتشويش

فالشوكةالهواء.جزيئاتذبذباتتسببهنسمعهالذي

ذبذبةدرجةأوبترددتقريبا،نقيةنغمةتصدرالرنانة

فتصدرالمو!ميقيةالأجهزةأما.النغمةانظر:.فقطواحدة

عدةعلىالصوتهذامث!ويحتوي.متناغمةأصواتا

انظر:.بتناغممتصلةوهى،توافقياتتدعى،نغمات

لاتوافقياتعدةلهالعشوائيوالصوت.الهارمونيكا

هذامثلالآليةالأجهزةوتصدر.معينبتناغمترتبط

.الصوت

نوعأيفيهاالمرغوبغيرالأصواتتحدثأنويمكن

عشوائيا.صوتاأومتناغماصوتاأونغمات،الصوتمن

وأمزعجايكونالذيهوفيهالمرغوبغيروالصوت

الأشخاصيعانيوقد.السمعآليةيتلفالذيأومربكا،

فقدانمنطويلةلفترةعالصوتإلىيتعرضونالذين

المعرضونالعماليرتديوقد.دأئموللسمبنمؤقت

وأ،للأذنكاتمةلفاعاتأو،أذنسداتعاللضجيج

الضجيجفىالتحكمأيضاويمكن.خاصةخوذات

وامرورها،لمنعمحكمةوأبوابسميكةجدرأنبا!شخدأم

اسمإطلاقويمكنشدتها.لتقليلماصةموادبامشعمال

معمايتداخلكلعلىفيهاالمرغوبغيرالإشارات

يحجبها.أوفيهاالمرغوبالإشارات

-؟أهـ،50-؟)مزاحمبنالضحاك

مفسر.القاسمأبوالهلالى،مزاحمبنالضحاكم(.723

وسمرقندبلخبينيتنقلكان،خراسانأهلمنمشهور

رواياتفيه،العظيمللقرآنتفسيرهعنهيروىونيسابور.

عباسبنعبداللهعنروى.عباسبنعبداللهعنكثيرة

بنوزيدالخدريسعيدوأبيهريرةوأبىعمربنوعبدالله

كاكنروىرسناقطومن.الصحابةمنمالكبنوأن!أر!

وغيرهم.وعطاءالجشميالأحوصوأبييزيدب!الأسود

ويذكر،الصحابةمنأحدمنيسمعلمالضحاكإن:قيل

منالتفسيرسمعإنما،عباسابنيلقلمالضحاكأنشعبة

بنسلمةعنهروى،عباسابنعنبالريجبيربنسعيد

بنعطيةروقوأبو،عوسجةبنوعبدالرحمن،نبيط

فيدرجتهوأما.وغيرهمأ!د،خاأبيلم!وإلعسماعيل،الحارث

الإماممثلوثقهمنأعلماءامن.فمتوسطةالحديثرواية

قال.القطانسعيدبنيحىمثلضعفهمنومنهمأحمد،

أط.الإرساكثيرصدوق:العسقلانيحجرأبنالحافظعنه

نحوعندهيحضركانقيل:احتسابا.للصبيانمعل!اكان

توفي.بحمارهعليهميطوف،صبىآلافثلاثةمن

.بخراسان

-822هـ،)602-287الشيبافيالضحاك

مخلدبنالضحاكعاصمابيبنعمروبنأحمدم(.009

أسماءأمه،البارعالكبيرالحافظالإمام.البصهمريالشيباني

لهصارحتىالحديثكتبما.التبوذكيموسىالحافظبنت

فسأله،صبيوهوتعبدلأنهوذلك،سنةسئكلشرةالعمرمن

لا،عاصمأبىابن:لهفقال،يحفظهفلماحديثعنإنسان

فارتحل.،لهفأذنأباهفاستأذن!؟حديثاتحفظ

الوليدوأبيووالدهالتبوذكيلأمهجدهعنحدث

وغيرهم.شيبةأبيبنبكروأبيالطالسي

الشيخوأبوعاتكةالضحاكأمابنتهعنهحدثت

وغيرهم.السسالأحمدوأبوالأصبهاني

ظاهريوكانسنة،عشرةثلاثأصبهانقضاءتولى

آمرا،اسشةعلىوحرصونسكزهدذاوكان.المذهب

منهاالمصنفاتمنكثيراخلفالمنكر،عنناهيابالمعروف

ومنها،مطوعانوهما،والمثانيوالاحاد،السنةكتاب

حديث.ألفخمسيننحوفيهالكبيرا!لسندكتاب

بنمسلمم(.971-؟اهـ،..؟-)الضحىأدو

.العاصبنسعيدآلمولى،الكوفي،صبئالقرشي

وكانوالتفسيرالفقهأئمةمنكانحجةثقةمحدث

بشير،بنوالنع!انعمر،وابنعباسابنعنسمععطارا،

خليفة،بنوفطرومنصور،،الأعمعق:عنهوروى.وغيرهم
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عامنحومات:الذهبىقال.وغيرهبعلقمةتفقه.واخرون

عبدالعزيز.بنعمرخلافةفيهـ،ا..

القرآنسورمنالضحىسورة.سورة،الضحى

الثطلثةالشريفالمصحففيترتيبها.المكيةالكريم

تسميتهاجاءت.ايةعشرةإحدىآياتهاعدد.والتسعون

والليليروالضمحى)بهصدرتالذيالقسملهذاالفهـححى

رلممولعنفترالوحىأنورد.2،أ:الضحىسجى!إذا

:المشركونفقال،السلامعليهجبريلعليهوأبطأعل!،،الله

ماودعك)السورةهذهتعالىاللهفأنزل!ربهمحمداودع

.3:الضحىقلى!وماربك

لمسةومشاهدها،وتعبيرها،بموضوعها،السورةهذه

حانيةويدود،منوطائفرحمةمنونسمة،حنانمن

والطمأنينةالبردوتسكب،والمواجعالالامعلىتمسح

واليقين.

ومالجت،،الأعظمالنبيشخصيةتناولتفالسورة

ليشكروالاخرةالدنيافيوالإنعامالفضلمنبهاللهحباه

علىبالقسمالكريمةالسورةابتدأت.النعمتلكعلىالله

يبغضهولم،يهجرهلمربهوأنءدي!،،الرسولقدرجلالة

،الاخرةفيالجزيلبالعطاءبشرتهثم.المشركونزعمكما

ذكرتهثم،الكراماتأنواعمنلرسولهتعالىاللهأعدهوما

ربهفاواهوالضياعوالفقر،اليتممنالصغرفيعليهكانبما

علىيعطفبأنعل!،،بتوصيتهالسورةختمتثم،وأغناه

فأما)المسكينالبائص!دمعةويمسح،المحتاجويرحم،اليتيم

ربكبتعمةوأمارز"لنهر6فاالسائلواماث":تقهرفلااليتيم

.11-!:الضحى!فحدث

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(،وسوره

م(.-633؟اهـ،ا-؟)الأزوربنصرار

مالكأبيهلقبوالأزور.الأسديالأزوربنممالكبنضرار

بنخالدمعقاتلشاعر.مقاتلفارسصحابيأوس،ابن

قطعتحتىحسنأ،بلاءفيهاوأبلىاليمامةيومالوليد

معقاتل:ويقالفيها.ماتحتىحبوايقاتلوظل،ساقاه

بأجنادين.وقتل،الشامفىخالد

متساوية.أعدادعدأولجمعمختصرةطر!ةالضرب

إلىالحمسابفيالأربعالأساسيةالعملياتإحدىوهو

والقسمة.والطرحالجمعمنكلجانب

علبستستكلفكمتعرفأنتريدأنكافترض

؟ريالات5تكلفالواحدةالعلبةبأنعلما،الحلوىمن

+5+5+5:الجيمطريقعنالجوابتجدأنتستطيع

6:أنتعلمالأيسرمنذلكمعريالأ.5،5+5-03

أساسهوالحقائقهذهمثلومررفة3..تكونخمسات

.الضربعملية

الضربئعلحم

وقواعدحقائقبتذكرالضربالناسمنكثيرشعلم

التيالأساليبغالبا،اكاسيدركلاإذ،الضرب

كيفلتتعلمطريقةوأفضل.الفمربفييستعملونها

.الضربيعملكيفتكتشفأنتضرب

طريقعنالحسابفيللعملياتنشير.الضربكتابة

تعني03-685فالعبارة(!.هوالضربورمزالرموز،

ه"أيضاالناسويقول!!03تكونخمسات"!6أن

03".تكون5أضعاف"6أو03!"تكون6فيمضروبة

يجمعأويضربالذيالعددءلمىا!لضروبمسمىويطلق

وأبهنضربالذيالعددأما،.المراتمنعددانفسهإلى

فيسمى،نفسهإلىالمضروبصل!هايجمعالتىالمراتعدد

حاعمليسمىفإنهالجوابأوأالناصوأما.فيهالمضروب

النحوعلىالضربمسألةتكتبالعادةوفي.الضرب

التالي:

المضروب+-6

فيهالمضروب+-5*

الضربحاصل+-03

منلكن،مرةكلفىالأسماءكتابةإلىحاجةولا

أعداداتضربعندمامستقيمةالأعما!ةعلىتحافظأنالمهم

.الضربتعلمفيمهمأمرالمنزلةقيمةإدراكوتعلمأكبر.

.العشريالنظامانظر:

الضربمصطلحات

الح.1000،1،""،01بللضربسريعةطريقةالأصفار.إلحاق

.المضروبالعددنهايةفيالأصفار(إلحاق)وضعتعمى

التيالمنزلةإلىالضربحاصلفيسزلةمنعددنق!يع!ى.الحمل

.العشراتمنرلةإلىتحملادالاصمنزلةفىفالعشرةيليها،

فإن32،-8قي4ففي.يفهمربالديالعددوهو.ا!لضروب

.8هوفيهالمضروب

3-6818مثل،الضربذ!أسامسيةعمارة.الضربحقيقة

فإن8-32،*4ففى.بهيضر!3،الذالعددهو.فيهاللفروب

.8هوفيهالمضروب

المضروبمنواحدبرقمعددصربء!النابخ.الجزئيالضربحاعمل

أكتر.أورقمينمنفيهالمضروبيتكونعندماويستعمل.فيه

فإد832-48ففي،الضربمناكتجأوالجواب.الضربحاصل

32.هوالضربحاصل
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حقيقةتسمى03-ه6!ثيمثلعبارة.الضربحقائق

وحاصلومضروبفيهمضروبمنمكونةوهي.ضرب

حقائقتكتشفكيالجيمتستعملأنويجب.ضرب

وبعد.3.-5+5+5+5+5+5:فمثلا.الضرب

وبمعرفتكتحفظها،أنيجبالضربحقيقةتكتشفأن

أعداد.أيتضربأنتستيمالمائةالضربلحقائق

لعبتفإذا.بسهولةالضربحقائقمعظبمتعلمويمكن

التىالنقاطمجموعفإنمراتاردغصفراوأحرزتلعبة

ضربويعطي.-.*4لأنصفرا،يكونعليهاحصلت

أيضا-يعطيبصفرعددأيوضربصفرا،عددبأيالصفر

!الضربحقائقمنحقيقة91الانتعلمتلقدصفرا.-

الفرب:جدولأوالمائةالضربحقائق
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،مراتأربعواحدةنقطةتسجيلمنتمكنتإذاأما

للأن4،يكونعليهاحصلتالتيالنقاطمجموعفإن

6-أ*6و5-أ*5بالمثل4.-أك!4

العدد،ذلكيعطيعددبأي1وضرب8.-881و

العددأيضايعطيأأحددباعددأيضربأنكما

حقائقمنأخرىحقيقة17الآنعرفتلقد.نفسه

.الضرب

مهمةقاعدةأدناهالشكلينفىالبيضصندوقايوضح

أضرب.افى

!!!!3،

س!ء،!ئ..!!!

ء،"-

بهي

النظرويمكنك.بيضة21علىصندوتك!يحتوي

بإمكانك؟بطريقتيناليسرىالناحيةفيالبيضصدوث11

صفكلفىالبيف،منصفوف6توجدإنه:القول

البيضمنصفانيوجدإنه:القولبإمكانكأو.بيضتان

صندوقإلىالنظريمكنكوأيضا.بيضات6صفكلفي

إنه:القولبإمكانك،بطريقتيناليمنىالناحيةفيالبيض

،بيضات3منهاصفك!فيالبيضمنصفوف4توجد

كلفيالبيضمنصفوف3يوجدإنه:القوليمكنكأو

الضربحقائقتتفجحهذامن.بيضات4منهاصف

التالية:

21=3*214=2ك!6

21=4ك!6-213*2

بأيتضربأنيمكنالأعدادأنالأمثلةتلكمنيظهر

وأن.للضربالإبداليةبالخاصيةيعرفماوهو،ترتيب

تغيير.دوننفسهاهيدائماستبقىالضربحواصل

الضمربحقائقعددسيخفضالقاعدةهذهومعرفة

55.إلى001م!تعلمهاالواجب

.الضربحقائقتعلمعلىالمربعاتمعرفةوتساعد

التيالمربعاتوإليك.بنفسهعددضربهووالمربع

أضرب:احقائقتعلمافيتساعد

46=8*258=5*45=2ك!2

18=9ك!369=6*96-3ك!3

4*4=617*7=94
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كأيمفي

كيحم!س!بر

به!53

س!!!؟4

س!يزك!ئخ!ممهبمئير

،!1!!!!

15=

عددمصعفماجنود،خمسةخطكلعلى،خطوطثلاثةعلىيسيرودإنهمإذ،الضرببعمليةاللتعلقةالحقائقإحدىتوضحالجنودصورة

الحقائقإحدىوهي،385-15!دلك.الدوامعلى15يصبح3*هأوحمساتوثلاثجخديا.15أي+ه5+هالجنودعدديجمعالجنود؟،

.الضرببعمليةالمتعلقةالمائة

وتظو.نقاططريقعنللمربعاتصورعمليمكنك

7.و6العددينلمربعىبالنقاطصورهنا

الأولىالصورةإلىنقاط6منصفأأضفتاذا

وأ42-6+36أنيبينهذا.ستات7لديكمميكون

الصورةمنالنقاطمنصفااستبعدتوإذا.6-42*7

-7-94أنيبينوهذا،سبعات6لديكسيبقىالثانية

النقطيةالرسوماتاستخدامويساعد.742-*6أو42

يحويمربععملتستطجعفمثلا.الضربحقائقتعلمعلى

نقاط9يحوياخرمربعوعمل،2*2لبياننقاط4

،484يبينأنيمكنثالثمربعوعمل38،3لبيان

وهكذأ.

لكن،ودراسةوقتإلىالضربحقائقتعلميحتاج

فيماهراتصبحكيضروريأمرالضربحقائقمعرفة

.الضرب

تعلمتإذاالحسابفىأفضلتصسبحأنوبإمكانك

حقائقعكسهىالقسمةوحقائق.الضربحقائق

القسمة.:انظر.الضرب

واحدبرقمالضرب

وذعدد26فالعددرقما.يدعى9إلى.منعددكل

ويأخذ.أرقامثلاثةمنمؤلففهو41،5العددأما.رقمين

العدد.فييحتلهاالتيالمنزلةمنقيمتهالرقم

والمنزلةللاحاد،مخصصةايىكينمنالأولىفالمنزلة

تليهاوالتي،للعشراتمصصصةاليسارإلىتليهاالتي

تعني3الثلاثة347،الرقمفيفمثلاوهكذا.للمئات

.احاد7تعنىوالسبعة،ضراتى4تعنيوالأربعة،مئات

من2يعنىأنيمكن2الرقمنظمنزلتهعلىواعتمادا

الفينأو2(،00)ماثينأو2(،0)عشرتينأو)2(،الاحاد

تستطجعالضربحقائقإلىاكزلةفكرةوبضم2(.000)

.كبيرةأعدادضرب

مسألةحليتطلبهاالتىات!واتالتاليالمثالويبين

يوجد.الضربحقائقمن-شقيقةمنأكثرباستعمالضرب

ورقةطالبكليستعملطابىإ،32دراسيفصلفي

؟أيامثلاثةلمدةيحتاجونورقةفكم.اليومفيواحدة

الجمع:باستعماللةاهـلححلباستطاعتنا

خلالورقة69إلىالفصلسيصتاج.6-32+32+329

منيتكون32فالعدد.وأسهلأسريمالضربولكن،أيام3

هيالأساسيةوالفكرةالآحاد.منواثنينعشراتثلاث

ذلك.بعدالعشراتضربثم3فيأولآالاحادضرب

69

يأ3،فىالاحادمنزلةمن(1الرقمتضربأول!

حاصلمنالاحادمنزلةفى6الرقموتكتب6-283

فيالعشراتمنزلةمنالرقمتضربذلكوبعد.الضرب

،عشرات9يساوي09وال!!د.3.9-83ةأي،3

حاصلمنالعشراتمنزلةفي9الرقمتكتبلذلك
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يتمواحدبرقممنازلثلاثمنلعددوضربك.الضرب

نفسها:بالطريقة

203

8012

يأ،4فيالآحادمنزلةمن2الرقمتضربأولآ

حاصلمنالاحادمنزلةفي8الرقموتكتب4*8-2،

فيالعشراتمنزلةمنالصفرتضربذلكبعد.الضرب

منالعشراتمنزلةفيصفروتكتب..4*أي،4

منزلةمنالصفرتضربذلكبعد.الضربحاصل

منزلةفيصفرتكتبو.-.4*أي،4فيالعشرات

الثلاثالمئاتتضربثم،الضربحاصلمنالعشرات

في12الرق!اوتكتب،ألأ002-003*4أي4،في

فيكود.ا!همرباحاصلمنوالالا!المئاتمنزلتي

.802،1الجواب

يجبواحد،رقمفيكبيراعدداتضربوعندما

العددأرقاممنرقمكلفىالرقمذلكتضربأنعليك

رقم-إلخالآلاف،المئات،العشراتالاحاد،-الأكبر

نأعليكيجببالضربقيامكوعند.مرةكلفىواحد

،العشراتالاحاد،-خطوةكلفىالضربحاصلتدون

وهكذا..الالاف،المئات

الضربفيالحملكيفية

الجمع.يتعلمونعندماالحملكيفيةالتلاميذيتعلم

عمودمجموعيكونأنيمكنأعدادعدةتجمعفعندما

العشرةهذةتضيفأوتحملأنوعليك.عشرةالآحاد

فوقمصغرواحدكتابةطريقعن،العشراتعمودإلى

فيالحملالضربفيالحملويماثل.العشراتعمود

الجمع:

الجف

112

12

12

12

12

12

69

لضربا

211

ك!8

69

ثماني2مجموعفإنمراتثمانى12تج!عندما

الاحاداكتبآحاد.6وواحدة01أو،61يكونمرات

إلى01ادوتضيفالمجموعمنالاحادمنزلةفيالستة

العمود.ذلكأعلىفيأبكتابةعشراتالثمانيعمود

9الحشسراتعمودفينفسهإلىالواحدجمعيعطيك

منالعشراتمنزلةفيعشرات9فتكتب،عشرات

أولأالاحادتضربفإنك21*8تضربولكي.المجموع

منالاحادمنزلةفىاحاد6اداكتب160-2ك!8أي

ضربحاصلإلىيجمعكيأواكتب،الضربحاصل

-أ*8فيكون.العشراتمنزلةفيكتبالذي،أ8*

منزلةفيعشرات9ادوتكتب،9-أ+8و8،

نمأولاتفربأنكتاكد.الضربحاصلمنالعشرات

.الضربحاصلإلىالمحمولالعددأضف

كبيرةبأعدادالضرب

فنحنرقممنأكثرمنمكونافيهالمضروبكانإذا

فكرةهيالضربعمليةعلىجديدةف!صةإدخالبصدد

طريقةأفضلولعل.الجزئيالضربحاصلاستخدام

التالي:المثالهىالفكرةهذهلتعلبم

استهلكتالحليبمنكرتوناكميعرفأنجمالاراد

يومياكرتونا323استهلكتفقد.الماضيالش!مدرسته

يوما.32لمدة

213

جزئيضربحاصل-32639

جزئيضربحاعل-426
الضربحاصل7617

عشرتين:رقمينمنمؤلف23،أيفيه،المضروب

منفصلة.كأجزاءإليهالنظريجبلذااحاد.وثلاثة

وتكتب26-3*فيكونآحاد،3في213أولآفتضرب

-3،أ3*ثم،الضربحاصلمنالاحادمنزلةفي6اد

العشراتمنزلتيفي9ادو3ادوتكتب،ك!3-39و

ضربحاصلفيكون.الضربحاصلمنوالمئات

تضربذلكبعد.جزئيضربحاصلهو331*2

الضربهذامنالحاصلوتكتبالعشرتين،في231

حاصلكتابةوتبدأ.الأولالجزئيالضربحاصلتحت

يأاليسار،إلىالثانيةالمنزلةمنالجديدالجزئيالضرب

بعشراتالانضربتقد231لأد،العشراتمنزلة

فتكتب،عشرات4وهذه،2824-أولأبآحاد.وليس

الجزئىالضربحاصلمنالعشراتمنزلةتحت4اد

2ادوتكتب2*3-6،وأ-2،ك!2ذلكبعد.الأول

الضربحاصلمنوالالافالمئاتمنزلتيفط6واد

الضربحاصليجمعيجبالآن.الثانيالجزئي

هوالأولالجزئيالضربحاصلحيث،الجزئيين
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هوالثانيالجزفطالضربوحاصل،369أو31،ك!32

369042.6+فإنوبالتالي،042.6أو31،ك!022

176.7المدرسةتستهلك:الجوابفيكون.176.7-

يوما.23فيالحليبمنكرتونا

فىللضربمماثلأرقامثلاثةمنعددفيوالضرب

جزئيةحواصلثلاثةعلىيحتويأنهإلارقمينمنعدد

منالمئاتلجزءاممتعمالكوعند.اثنينمنبدلأ

منمؤلففيهالمضروبفيهامسألةفيفيهالمضروب

فيالضربحاصلكتابةتبدأأنتذكر،أرقامثلاثه

.المئاتمنزلة

الأولالحزفاالضربحاصل-294

التانيالجزئ!الضربحاصل-936
التالثالجزئيالضربحاصل-462

الصربحاصل87822

12382بالخاصالجزئيالضربحاصلأنلاحظ

.مباشرة2ادتحتالمئاتعمودمنيبدأ

بل،كبيرةأعدادضربعندالمحمولةالأعدادلاتكتب

الأعدادكتبتإذالأنك،عقلكفيتحملهاأنيجب

الأعدادمعبسهولةتخلطهاأنالممكنفمنالمحمولة

فيه.المضروبمناخرجزءمنالمحمولة

بالصفرالضرب

مئاتأوعشراتتمثلأخرىلأرقامالمضمومةالأصفار

فيهالمضروبفيأصفاريوجدوعندما.إلخ...الالاف

.الضربعمليةتقصيرباستطاعتك

4141

02ك!02*

منزلةفيآحادلايوجدأنهترىالأيسرالمثالفى

منزلةلإظهارصفراتكتبأنتستطيعلذلكالاحاد،

الخطعلىالعشرتينضربحاصلتكتبوأنالاحاد،

عندماحذراتكونأنويجب.العمليختصروهذأنفسه

ثلاثةمنمؤلففيهمضروبيمالأسلوبهذاتستعمل

مكاناختيارفيتكمنفالصعوبةبصفر.منتهياأرقام

الثاني:الجزئيالضربلحاصل

214

032

028:أ

2061

0489/6

منزلةمنالثانيالجزئيالضربحاصلتبدأأنعليك

تمثلفيه،المضروبمنستعمل1االجزءوهو3،لأنالمئات

فيه،المضروبمنزلةمندائماتتحققأنيجب.مئات

الجزئي.ضربهحاصلتكتبعندما

وأ1..أو01فىللضرب4سهاطريقةوهنالك

إلحاقوهي،01للعدخرىا!6المضاعفاتأو0001

العدد:نهايةفيالأصفاروضعيعنيوهذاالأصفار،

000.2*2=أ،00و.002*2==أ..و02=2أك!.

01فيللفمربأنهيعنيذلكفإنكقاعدةذلكولوضع

يفافأ00فيوللضرب،المضروبى!إلىصفريفماف

تضافأ5002فيأ.للضرب،المضروبإلىصفران

.المضروبإلىأصفارثلاثة

:الأسلوبهذاتعممأنوتستطجع

008.4=21ك!004

صفرين."نضيفثمومن4في21تضرب

صفريوجدأنالممكنفمنأكبرأعداداتضربوعندما

فيه:المضروبمنالعشراتمنزلةفى

423

203*

846

09126

127746

منالعشراتمنزلةفيصفراتكتبالحالةهذهفي

بدأتأنكمنللتأكدوهذا.الثانىالجزئىالضربحاصل

.المئاتمنزلةمنأيالتاالجزفطالضربحاصل

الضربمنالتدتقكيفية

الضربفيالجوابمنا&حققدائفاعليكيجب

رأيتفقد.صحيحبشكلالم!هكألةحللتأنكمنللتأكد

حاصلوأنترتيببأىتض!صبأنيمكنالأعدادأن

8-4*2:فمثلاتغيير.دوز(نفسهيبقىالضرب

حاصلمنللتحققطريقةأؤ!لفإنولذا8.-482و

بالضربوالقيامفيهللمضروبالأماكز،تبديلهىالضرب

:أخرىمرة
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12*

03

018

12

15*

12

342

ك!153

2601

342

52326

153

*342

603

945

52326

لكننفسها،هىالحالتينفىالضربفحواصل

فىغلطهةارتكبتوإدا.مختلفةالجزئيةالضربحواصل

الويقةفىتكررهالنأنكالأرججعفمنالطريقتينإحدى

تحديدتستطيعفإنك،الإجابتاناختلفتوإذا.الأخرى

غلطتك.مكان

فإنكواحدرقمفيكبيراعدداتضربوعندما

حاصلبقسمةبسهولةالضربمنالتحققتستطع

القسمة.انظر:.الرقمذلكعلىالضرب

17125/5*ةآ

الضربقواعد

مسائلحلعلىالتاليةالخمسالقواعدستساعدك

:لضربا

أعدادلجمعمختصرةطريقةالضربأن-تذكرأ

عدديجيممرةكميخبركفيهالمضروبوأنمتساوية

نفسه.إلى

بسرعة.امشرجاعهاوتعلمالضربحقائقمعاني-تعلم2

وأنصفرا،يكونصفرفيالمضروبالعددأنوتذكر

تذكر.نفسهالعدديكونواحدفىالمضروبالعدد

صفرا.يكونعددبأيالصفرضربأنأيضا

أكثر.أوواحدبرقمللضربالمتبعةالأساليبتذكر3

منوالآلاف،المئات،العشراتالآحاد،اضرب

فيالنتيجةواكتبالآخر،تلوالواحدفيهالمضروب

الضربحواصلتستعملأنويجب.الضربحاصل

وأرقمينمنمؤلفافيهالمضروبيكونعندماالجزئية

أكثر.

دائماحافظ.الضربفيكبيرةأهميةلهاالمنزلة-قيمة4

الرقمتحتالحاصلكتابةوابدأ،الأعمدةاممتقامةعلى

فيه.المضروبمنتستعملهالذي

مسألةمنالتهائكبعدالجوابمنالتحققتعلم5

الأماكنبتغييرذلكعملوتستطع،الضرب

مرةالضربوإجراءفيهوالمضروبللمضروب

.أخرى

بالضربالئسلية

حقائقباستعماللعبهايمكنالتيالألعابمنكثير

تستعملكىقليلاتعديلهايمكن،والقسمةالجمئرالطرح

.الضربحقائقفيها

قبلمنالضربحاصليلعب.الضربحاصل

القائديختار.دائرةفييجلسونالأطفالمنمجموعة

مباشرةالقائديليالذياللاعبويبدأ،همثلعددا

يصلوعندمااليسار.إلىبالعدالمجموعةتأخذر،اب

اللاعبينادي5العددضربحواصلأحدإلىاحدا

فيجريالعدد.ذلكذكرمنبدلأ"الضرب"حاصل

حاصل،2،34،،1":التالىالنحوعلىالعد

وهكذأ."،الضربحاصل،7،89،،6،الضرب

يخرجالضربحاصل:يقولأنينسىالذيواللاع!

منيبقىلاعبآخرهوالفائزفيكوناللعبةمن

المجموعة.

أخرىطريقةهو.الأصابعباستخدامالف!رب

5،6،78،ضربتستطيع،الأصابعفباستخدام.أطتسلية

.9أو5،6،78،فى9أو

فيالأصابعأغلق.8*6تضربأنتريدأنكافرض

فتمثل،اليسرىاليدمنأصابعثلاثافتحثم،اليدينكلتا

اليدمنالمفتوحةوالثلاثاليمنىاليدفيالمغلقهالخمس

اليمنىاليدمنواحدةإصبعاالآنافتح80العدداليسرى

الانفتحتهاالتىوالواحدةمغلقةكانتالتيالخمص!لتمثل

أصابع3الانتكونأنيجب.6العدداليمنىاليدمن

اليدمنمفتوحةواحدةوإصبع،اليسرىاليدمنمفتوحة

اجمع:الجوابمنالعشراترقمهذافيكون،اليمنى

فيعشرات4يوجدإذن،4-أ+3المفتوحةالأصابع

اليدفيالآحادرقمتعطيفإنهاالمغلقةالأصابعأما.الجواب

الاعدادهذهاضرب.اليمنىاليدفيمغلقة4واليسرى

أجمع80-4*2وهوالآحاد،رقماعلىلتحصل

ك!86

03+،ا

4*2

8

48
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يبين.48يكوناحاد8وعشرات4والاحاد:العشرات

.84-6ك!8أنهذا

أصابع4افتح.مغلقةبالأصالغابدأ9*70اخرمثال

مناثنتينافتح9(0-5+)94لتمثلاليسرىاليدمن

الأصالغاجمع7(0-2+)75لتمثلاليمنىاليدأصالغ

توجد.الشمراترقمهذافيكون6-2+4المفتوحة

مغلقةأصالغوثلاث،اليسرىاليدفىمغلقةواحدةإصبع

رقمعلىلتحصلالأعدادتلكاضرب.اليمنىاليدفي

الثلاثةإلىعشرأت6اداجمع30-3*أوهوالاحاد،

63.-7*9أنهذايبين.63-3+06الاحاد

:الضربعلىللتمرينأمثلة

006-0973-2752-ا

4-"845-0036-005

457كي7"ك!هك!364

8"4

ك!807

703-019"6-11

368*

3"5

39"*

-12479

ك!035

-13947

ك!."9

358-16

ك!967

-14068

905*

-17478

792كي

-15069

47"*

-18968

896كي

فيكادإذاالطوابعلجمعألبومهفيجماللدىبريدطابع-كما9

طابعا؟48صفحةكلوفيصفحاتخمسالألبوم

خمسةتمنفماريالأ52.2الواحدالكتابثمنكادإذا-02

كتب؟

فماساعات3لمدةالساعةفيكم8بسرعةدرأجتهخالديقود-12

مميقطعها؟التياحسمافة

الوقود،سلتراتا.بسالمالسيدم!يارةتقطعهاالتىالمسافة2-ما2

الواحد؟باللتركما5تقطعكالتإذا

مستكلف6كمريالأ.58الحبرأقلام)درزن(دمستةتكلف-23

.دمشات

واحدةكلتحضرأنعلىللنزهةوجللخيأمهاتأربعتخطط4-2

عل!عددسيكونفكم.سكويتالبسمنعلبة21مسهن

يحضرنها.التيالبسكويت

التمرين:أمثلةإجابات

501.431-002.67113-أ

5216.43-0185.41هـ2-0

3-000229115-0045122

4-052760316-243)820

5555/21117-6691412

6-0228(0518-229/485

طابعا024-ا!232)7-956

ريال02-25.11.)8-00094

كم9-655.28321-24

كمأ.ه01-008/122-22

ريال!11804/333-348-23

بسكويتعلبة045331-2448/-12

الموسوعةفيصلةذاتامقالات

القسمةلرلياضياتادلأعداالظمةأ

لكسرالطهـخالجبرا

العشريالنظهامالحسابىالعاملجفالأعداد

والمسلمينالعربعمدالعاومعلم،الحسا!

الموضوعكلسعنا

الفربتعلم-أ

.الضربكتابة-أ

.الضربحقائقب

واحد.برقم-الفرب2

(الضربفىالحملكيفية-3

.كبيرةبأعداد-الفرب4

بالصفر.الضرب-5

الفربإ.منالتحققكيفية-6

.الضربقواعد-7

.بالضربالتسلية-8

الشمس)ضرباتالأوليةالإسعافاتانظر:اوو.صرية

ألمحأ.)ضربةكمساضربة(،الحراريواللإعياء

عنتنتجالتيللحالةمعروفاسما!ىصريئ

الاطباءويستخدم.الشديدةللحرارةالإنسانجسمتعرض

الحر.وإجهادالحرضرفي؟مثلدقةأكثرعبارات

للتعرضنتيجةالحر!ربةمننوعالشمسوضربة

للشمس.طويلةلمدةالتعرضأوالشديد

حرارةتنظيمآليةتنهارعندماعادةتحدثالحر.ضربة

عديدةبطرقالطبيعيةحرارتهالجسمويكتعسب.الجسم

توصلوقد.العرقتبخرعنالنابخالجسمتبريدمنها
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الحرارةفييعملونالذينالأشخاصأنإلىالباحثون

تدريجيا،العرقإفرازاتعندهمتقلطويللوقتالشديدة

حرارةدرجةوترتفع،العرقإفرازعنجسمهميتوقفوقد

الحرضربةالأطباءاويعتبر.خطرةدرجةإلىأجسامهم

المرتفعةالجسمحرارةدرجةلأن؟طارئةطبيةحالةالحقيقية

المصابونيفطنماونادرا،الدماغتعطيلفيتتسببقد

.العرقإفرازعنتوقفتأجسامهمأنإلىالشمسبضربة

حرارةدرجةفيالسريعالارتفاعيكتشفونفجأةولكنهم

يكونحيثم444الحرارةدرجةتكونوقد،أجسامهم

القلبفيسردعةنبضاتمعوجافاساخنا،الجسم

ويضعف،منتظمغيريصئالتنفسذلكبعد.وخفقان

الشخصويحتاج.الغيبوبةانظر:.الغيبوبةوتبدأالنبض

أسدينوا-فوريوعلاجإسعافإلىالشمسبضربةالمصاب

أطبيبااستدعاءويج!.الحالفىتحوفونقديعالجونلا

يجبشيءوأهمالشمعم!.بضرلةالإصابةعندالحالفى

ويوضع.ممكنوقتبأسرعالحرارةدرجةتقليلهوعمله

توصبنكياسكمافاتر،بماءملىءحوضفيعادةالمصاب

منولابد.والعنقالرأسفوقثلجعأكياسأوباردماء

كهرلائية.مروحةتحتبوضعهاوللتهويةالمصابتعريض

م953إلىالمصابالشخصحرارةتنخففدرجةوعندما

الذينالأشحاصمعظمونجدالتبريد.عمليةالطيبيوقف

عندمابالإعياءسريعايشعرونشمسبضربةأصيبوا

.أخرىمرةللحرارةيتعرضون

ماوغالباالحر،ضربةمنخطورةأقلالحر.إجهاد

الغلاياتمنبالقربيعملونالذينالأشخاصبهايصاب

ورطوبةحرأرةدرجتىذاتأماكنفيأو)المراجل(

بالضعفيحسونالحربإجهادوالمصابون.عاليتين

وتنخفضعرقا،ويتصببونبغيبوبةيصابونثموبالدوار،

حالتهموتكون،الطيعيالمعدلمنأقلإلىحرارتهمدرجة

الصدمة.انظر:.بصدمةالمصابالشخصبحالةأشبه

انخفاضمنوبالرغمبارد.مكانإلىالمصابيننقلويجب

دافئة.أجسامهمتظلأنيتعينأنهإلا،حرارتهمدرجة

درجةذاتأماكنفييعملونالذينالأشخاصوعلى

يشربواأنالحر،إجهادلهماتعسببقد،مرتفعةحرارة

الملحلتعويضالملححبوبتناولمعالماءمنكبيرةكميات

.يعرقونعندماأجسامهمتفقدهالذي

الذيالأذىيعنيالغربيةالقوانينفيمصطلحافر

تعويضعلىالحصولفىالحقويعطيهماشخصايلحق

بعد.فيماعليهيؤترقدأذىمنلهماتعرضمقابلمادي

يتعلقفهوالأشكالمختلفةتنويعاتلهالضرروقانون

وأسمعتهأوالمرءجسمأصابالذيبالأذىرئيسيبشكل

ماشمخصأساءلو:المثالسبيلفعلى.تجارتهأوممتلكاته

المطالبةلكيحقفإنهجارحةبعباراتسمعتكإلى

ومنأضرار.منعباراتهلكسببتهلمانتيجةبالتعويض

سرقةأوالممتلكاتحرمةانتهاك،الأخرىالأضرأراضمن

معظموتنشأ.العسينمائيالإنتاجفيواستعمالهاالأفكار

بحدودالالتزامفىالاخرالطرفتكاسلنتيجةالأضرار

تنفيذعنأوالبشربينعليهاالمنصوصالعهودوقواعد

العقود.قانونالأضرارهذهويغطي.وقعهالذيالعقد

منفكثيرقصدغيرعنالضرريحدثقدوأحيانا

التيالإصاباتنتيجةالأيامهذهتحدثالضررحالات

نتيجةأحديصابعندماأو.السياراتحوادثتسببها

تجنيبعلىحرصكمنالرغمعلىاصلمتفجراتأستعمالك

حدوثهافييتسببربماوالأضرارأضرار.أيةإنسانأي

.أحتركاتأأوالأفراد

ماشخصضربكفلو.جريمةالضرراعتبارويم!ش

ماليةتعويضاتعلىالحصولفيالحقلكفإن،أنفكعلى

لأنهضربكالذيالشخصمعاقبةفيالحقللدولةأنكما

قانونويحميالضرر.وقانون،الجنائيبالقانونأخلقد

الأذىعنتعويضايريدالذيالشخص-عادة-الضرر

هوفيهالمتضررفإنالجنائيالقانونأما.بهلحقالذي

ارتكبوأالذينالأشخاصمعاقبةلهايحقالتىالح!صمة

العامة.بالمصلحةالضررتلحقجريمة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التهاونبالضر!التعديالحرمةاتحهاك

التعويصاتالتشهير

(؟توضيحيرسم:ا!سان)أنواعالأسنان:انظر.افس

(.والأسنان)الأنيابالفيل

(.اي!سان)أنواعالأسنانان!:.العقلصرس

كلعلىبالتساويتفرضضريبةا!ؤوسصرييلأ

التيالضريبةوقيمة.الدولبعضفيالمجتمعفىالمواطمين

الغنى.علىتفرضالتينفسهاهىالفقيرعلىتفرض

لأنهمالرؤوسضريبةعلىيعترضالناسمنوكثير

الدخلعلىفقطتفرضأنينبغىالضرائبأنيشعرون

الاقتصاديين،منكثيرافإن،ومدلك.والممتلكات

هذهمثلأنيعتقدونلأنهمالرؤوسضريبةيفضلون

منمزيدلكمسبالفرديالحافزمنلاتقلل،الضرائب

ضريبةمننوع،المتحدةالمملكةفيالمجتمعورسم.المال

وتستخدم.المحليةللسلطاتالضريبةهذهوتدفع،الرؤوس

المجتمعرسمومقدار.العامةالخدماتلتقديمإيراداتها
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دفععنمسؤولأيعدبايغفردوكل.المحليةالسلطاتتحدده

نأوعليهمنها،معفىيكنمالمالشخصيالمجتمعرسم

بسجلاتلهعلاقةلاخاصسجلفياسمهيسجل

المقيمينعلىالضريبةهذهمنالإعفاءويقتصر.الانتخابات

،كبيرةبدرجةعقلياوالمعاقين،الرعايةودور،بالمستشفيات

نأالمنخفضالدخللذويويمكن.والمشردين،والمساجين

فهناك،ذلكإلىبالإضافة.الضريبةهذهبتخفيضيطالبوا

بدألقدثابتا.بيتايملكونمنعلىموحدمجتمعرسم

وفىأم،989سنةأسكتلندافيالمجقمعرسمتطبيق

وويلز.إنجلترافيتطيقهابدأ،ام099

الضرائبنظمضمنتفرضالرؤوسضريبةكانت

التيالضريبةهذهتعرضت،ام038عامففى.القديمة

بسبب،شديدةانتقاداتإلىالمتحدةالمملكةفيأدخلت

المهمةالأمسبابمنكانتإنهاثم.العدالةإلىافتقارها

وفي.ام381فيتيلرواتقادهاالتىالمزارعينلثورة

الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالتاسعوالعقد،الثامنالعقد

شرطابوصفهاالمتحدةالولاياتفيالرؤوسضريبةأدخلت

حالةفيسبباوكانت.القوميةالانتخاباتفيللتصويت

فقراءومنالسود،منكثيرالأن،اجتماعياضطراب

أصواتهم.فقدوا،البيض

عدىتفرضضريبةالمالرأسعلىالعائدصريية

الممتلكاتوتشمل.الممتلكاتبيععنتنجمالتيالأرباح

،والأرض،المساكن:الضريبةهذهمثلعليهاتفرضالتى

الرأسمالية.الأصولمنوغيرها،والص!صك،والاسهم

منالكثيرفيالعاديةالدخولمعاملةالعائدضريبةوتعامل

قصيرعائدإلىالحالاتبعضفىالعائدويصنف.البلدان

قصيرالعائدعلىالضريبةوتفرض.الأجلطويلواخرالأجل

طويلالعائدأما.العاديةالدخولضريبةطريقةبنفسالأجل

.المالرأسعائدضريبةعليهفتفرضالأجل

البرتغال/ف!مسكنبيعمنعائدضريبةتفرضلا

جديد.مسكنشراءعلىالمكتسبةالمبالغصرفتإذاوالهند

،كوجهونجفيالمالرأسعلىعائدضريبةتوجدولا

الدخلعلىضريبةبهاوتستبدلونيوزيلندا،،وسنغافورة

علىالضريبةفتفرض،المتحدةالمملكةفيأما.التجاري

ضريبةمنويستثنى،الأصولمنعديدةأنواعمنالعائد

منأدنىحدالمتحدةالمملكةفيالمالرأسعلىالعائد

فيالخسائروتخصم،والسياراتالخاصةوالمنازل،الأرباح

العربيةالمملكةفىتفرضولا.الضريبةمنسنةأي

.الممتلكاتبيعأو،المالرأسعلىضرائبأيةالسعودية

المالورأسالممتلكاتنقلعلىضريبةتحتسبمصروفي

.العامنهايةفىتحصل

تفرض،حكوميةضريبةط!المطالقيمةضريبلأ

تدفع.الخدماتعلىأوالب!حائع،إنتاجمراحلكلعلى

تحولهاعمليةخلالالسلعةتتداولالتيالشركاتالضريبة

الضريبة،قيمةوتحدد.!سنعةمادةإلىخامموادمن

.والخدماتالخامالموادلتكلفةالشركةتضيفهاالتيبالقيمة

دفاترتصنعألمانيةشركةأنضنفتم،المثالسبيلوعلى

،مقوىوورقاورقا،تشتريالشركا"هذهوأن،مذكرات

هذهتضيفثبم.ألمانىمارك1).00يعادلبماوغراء

وقيمة،والارباحالعمالتكدفةماركء..الشركة

بمبلغالمصنعةالدفاتروتبيع،صيةالشراخالعملةقوةانخفاض

الضريبة-قيمةتحسبالمرحلةهذهففي.مارك1)005

التيالشركاتتدفعوبالمثل.مار)وء..ادعلىالمضافة

القيمةعلىضريبةوالغراء،،المقوء!والورق،الورقباعت

المضافة.

كلفيالمضافةالكليةالقيمةتحمسبالطريقةوبهذه

للسلعةالنهائيةالقيمةفيشتظهر،الإنتاجمراحلمنمرحلة

المنتجة.

ضريبةتدفعالتيالتجاريةتطالمؤسسأو،فالشركات

ومعظم.المشترينمنالضريبةهذهتجمع،المضافةالقيمة

دفعتالتي،المضافةالضريبةقيمةبخصمتقومالمؤسسات

لهميتسنىحتى،المبيعاتقي!ةمنمشترياتهمعلى

وعليه،للحكومةتدفعالتيالمض،فةالضريبةقيمةحساب

المستهلك.كاهلعلىرقع،المضافةالضريبةقيمةفإن

القيمةضريبةيساويالنهائيالأ"ثرفإن،المفهوموبهذا

علىتنطبقمعينةبنسبةتحددالت!االضريبةوهي.المضافة

لهاالتيمالأقطاربعضهناكلىكأ.والخدماتالسلعكل

الاقطارهذهمثلوفي.الىنحرائبمنواحدنوعمنأكثر

الضرورية.غيراررلمععلىالضريبةنسبةتزيد

يطققطرأولفرنساأصصحت،ام459عامفي

معروفة،الضريبةأصبحتن19وا.المضافةالقيمةضريبة

الدولمعظموتستخدمهاقطرا،04منأكثرفيوتستخدم

أوروبا.في(خاصةالكبرىالصناعية

وأ،البضائعبيععندتخصملمجةضمالمبيعاتضريبة

مئويةبنسبةالضريبةهذهوفسب،الخدماتبعضتقديم

ضريجة:هيالمعروفة%نواعهاأ،البيعسعرمنمحددة

علىالعامةالضريبةتوضع.الرسوموضريبة،العامةالمبيعات

السلعمنكثيرةمبيعاتعاىفرديةبنسبةالمبيعات

طريقعنالمبيعاتضريبةفكميلويمكن.الا!شهلاكية

عنأو،التجزئةبائعطريقعز،أو،الأولالبائعالمنتج

أنواععلىجماركالدولمنفيصوتفرض.معاطريقهما

الدولة.فىمنهايستفادالتيالخدمادتأوالسلعمنمعينة
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ضرائبمننوعاالقيمةإلىالمضافةالضرائبوتعتبر

ويتمثل.الأوروبيةالبلدانفيالمستخدمةالمبيعات

قدوطأتهاأنفىالمبيعاتضرائبعلىالرئيسيالاعتراض

منكثيراينفقونإذالمحدودةالدخولذويعلىشاقةتكون

إلىبالقياسفهمولهذا.ألاستهلاكيةالسلعفىرواتبهم

الأغنياء.يدفعهمماأكترمبيعاتضرائبيدفعوندخلهم

تجلبأنهافيتكمنالمبيعاتلضرائبالرئيسيةوالفائدة

علىالحكومةاعتمادمنوتقلل،الأموالمنكبيراقدرا

نسبيا.تطيقهاسهولةإلىبالإضافةهذا.الدخلضريبة

المباني،مالكيمنتؤخذضريبةالممتلكاتصريبة

فيبما،للضريبةالخاضعةالأخرىوالممتلكاتوالأراضي

بعضوتأخذ.والخزونات،التجاريةالمعداتذلك

الماليةالأوراقمثل،ممتلكاتعلىضرائبالحكومات

.والسندات

دخ!!منكبيراجزءاالممتلكاتضرائبتشكل

الأقطار.امنكثيرفيوالبلدانوالمدن،المحافظاتمجالس

منلتتمكنالضرائبهذهعلىالمحليةالحكوماتوتعتمد

المدني،والدفاع،الأمنوشرطةالتعليمخدماتتمويل

الحكوماتبعضوتحصل.أخرىوخدماتالطرقوصيانة

أيضا.ملكيةضرائبعلىالإقليحية

أستراليامنكلفىالممتلكاتضرائبتسمى

منتصفوفي.البلدياتضرائبالمتحدةوالمملكةوأيرلندا،

المتحدةالمملكةألغتالعشرينالقرنمنالثمانينيات

التجارية.الممتلكاتعداماشيءبكلالخاصةالضرائب

الهندفرضتالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواخروفي

قيمةتقييمأساسعلىوالممتلكاتالأرضعلىضرائب

البيع.

المستحقاتلتحددالسنويةالضريبةفئةتفحإلحكومة

مئويةنسبةهيالفئةوهذه.ملكصاحبكلمنالضريبية

منكثيروفي.للممتلكات)التقريبية(التقديريةالقيمةمن

السوقفيالسارياسمعرعنالتقديريةالقيمةتقلالحالات

.للممتلكات

منكثيراأنهىالضريبةتحديدفىالرئيسيةالمشكلة

آخرخللوهناكومتساويا.عادلأتقديرالاتقدرالممتلكات

ولاتواكبشديدببطءتتغيروالفئاتالتقديراتأنوهو

التضخم،نسبةفيهاترتفعالتىالبلادففىالأسعار.تغير

الساريالسعرعنكثيرأمختلفةالتقديراتماتكونغالبا

الممتلكاتعلىالضرائبالناسبعضويعارض.السوقفى

الصحيحالمقياسليمستالملكيةحيازةأنيعتقدونلأنهم

نإيقولونآخرينأنغير.الضريبةد!علىللمقدرة

التىالخدماتمناستفادةالأكثرهمالممتلكاتأصحاب

منأكثريدفعوأأنالواجبفمنولذلك.المجتمعيوفرها

.الخدماتتلكتوفيرأجلى

والتعليم.التربيةأيضا:انو

العربية.الجزيرةفىالأثريةالمواقعانظر:.صرية

الضرير.جعفرأبوانظر:جعدر.أبوالضربر،

م8191،هـ-أ)337الصديقالضرير،

وأستاذمفكرالضرير.الأمينمحمدالصديق(.

تلقى.السودانفيدرماناأبمدينةولدسودانيجامعي

علومبعضتلقى.السودانمدارسفيالابتدائيتعليمه

علماءكبارمنكانالذيوالدهيدعلىواللغةالشريعة

منالإسلاميةالشريعةفيدبلومعلىحصل.السودان

وعلى.الشرعىالقضاءقسماالخرطومبجامعةالقانونكلية

وعلى.أم579عامالقاهرةجامعةمنالحقوقليسانس

عامنفسهاالجامعةمنالإسلاميةاصتحريعةامعهددبلوم

الشريعةفىالدكتوراهشهادةام679عامونال.ام959

المحاكمفيقضائياعاملاأم529عامعين.الإسلامية

كليةفيالإسلاميةالشريعةيدرس.السودانيةالشرعية

الإسلاميةللشريعةأستاذاعمل.الخرطومجامعةفىالقانون

سعودبنمحمدالإمامجامعةفيللقضاءالعالىالمعهدفي

عامبالرياضالإسلامية

عدةفياشترك.أم759

ؤىالن!إعادةلجنةمنهالجان

-!ر--:ء-"كان.السودأنيةالقوانينفي

-صت:7!*--7--منالعديدفيعضوا

في"-7،الشرعيةللرقابةالهيئات

--?-خ!:الشرعيةالرقابةهيئةمنها

خفي-س3!شعله.لإسلاميالالمابدار

ءالبحوثمنالعديد

الضريرالأمينمحمدارم!يقنظام:!من.وا!كتب

المطبقالشخميةالأحوال

.بالسودانالشرعيةالمحاكمفي

الإسلاميةللدراساتالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم099هـ،أ014عام

العضليةالأمراضمنلمجموعةاسمالعضلياف

-أيمماالهيكليهالعضلاتوضعفبضمورتشسمالخوة،

ببعض.بعضهاالعظمىالهيكلعظامتشدالتيالعضلات

علىخطربشكلالعضليالنموسوءأمراضتؤثرولذلك

الهيكليةالتشوهاتتكونماوغالبا.والوضعالحركة

.الأمراضمنالمجموعةبهذهمرتبطة
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يسببهاالوراثيةالعضليالضعفأمراضأنواعوكافة

لوظيفةالمهمة)الجينات(المورثاتمناكثرأوواحدنقص

مورثيشذوذشكلفيوراثيابعضهاويكون.العضلات

مورثيشذوذشكلفيوراثياالاخريكونبيضماسائد،

الشذوذففي.بالجنسمرتبطمتنحمورثيشذوذأومتنح

يرثالذيالشخصعلىالمرضيظهرالسائد،المورثي

المورثيالشذوذوفي.الوالدينمنأيمنالناقصةالمورثات

منالناقصةالمورثاتالشخصيرثأنينبغيالمتنحي

المرتبطالمورثيالشذوذأما.المرضعليهليظهرمعاالوالدين

المورثاتينقلنقدولكنهنالنساء،علىيؤثرفلا،بالجنس

ماإذاالصبيعلىالمرضويظهر.أطفالهنإلىالناقصة

علاجااليومحتىالأطباءيجدولم.المتأثرةالمورثاتورث

الحضر.للضعف

العضليالضعفمنشيوعاالأكثرالاربعةوالأنواع

وداءالعضدي،الكتفىالوجهىوالداءدشن،داء:هي

وهناك.التوتريالعفملىالتشنجوداء،الطرفيالحزام

ا!ص.الضعف!نأخرىأنواعأيظ

والأسرعشيوعاالأكثرالعضلىالضعفهودشن.داء

الطفولة.سنفيالشائعةالعضليةالأمرأضبيناستفحالأ

صعوبةهيللمرضالأولىالعلامةتكونالحالاتمعظموفي

ستةإلىعامينعمرمنالعمر،منمبكرةمرحلةفيالمشي

ولامتكرربشكلالمريضيقعالستةالأعواموبعد.أعوام

صعوبةأكثروالوقوفالمشيويصبح.الركضيستيم

المراهقة،مرحلةعندمتحرككرسيإلىحاجةهناكوتكون

ويستخدم.الجصمعضلاتمعظمعلىأخيراالمرضويؤثر

توفيرمع،الرئويةالمضاعفاتلعلاجالحيويةالمضاداتالأطباء

جهودهمفيالصحيةجمئالنواحيلعلاجالمتوازنةالتغذية

للمرضى.المتوقعةالأعمارلإطالة

قصرمنتقللوالتنشيطالتمديدتمارينأنكما

المعالجاتهذهتحسنوقد.المفاصلوتشوهاتالعضلات

دشنمرضوراثةوتتم.الحركةعلىالمرضىقدرةمن

المرتبطالمتنحيالمورثيالشذوذمنكنوعالعضليللضعف

،أم869عاموفي.فقطاتذكوريصيبوهوبالجنعه!.

للضعفدشمنلداءالمسببةالمورثاتعلىالعلماءتعرف

اكتشافهمالباحثونأعلن،التاليالعاموفى.العضم

فىالعضلاتفينقصهيتسببدستروفينيسمىلبروتين

فيالأملالاكتشافهذابعثوقد.بالمرضالإصابة

.للمرضعلاجإيجادإمكانية

الطرفى.الحزاموداءالعفحلىالكتفىالوجهيالداء

وعادةببطء،يستفحلانالعضليالضعفمننوعانهما

لمعظمالمتوقعالعمرويكون.معاوالنساءالرجاليصيبانما

عجزهم.تزايدرغمطبيعيا،المر!ى

العضليالكتفيالوجهيال!لكمليالضعفيؤثركما

والساعد،والكتفالوجهعضا*تعلىرئيسيبشكل

العضليالضعفأماسائد.طمورفيكشذوذوراثتهوتتم

علىرئيسيبشكلفيؤثرادلرفيالحزامبداءيعرفالذي

وراثةوتتم.والردفينوالقدمينوالكتفيناليدينعضلات

متنح"مورثىكشذوذالحالة

الضعفمننوعهو.التوتريالعفمليالتشنجداء

بطيءضعفايسببماوعادة.البالغينبينيكثرالعضلى

والقدمين،والزند،،واليدين،الأصابععضلاتفيالتدرخ

العضلاتتصبحالضعفاست!حالومع.الرجلينوأسفل

فقدذلكإلىوإضافة.دورينصوعلى)متيبسة(متشنجة

العين،عدسةإعتاممثللاصتضليةعللالمريضعلىتظهر

عندمايظهرالذيالمرضهذااويصيب.اسمكريوالبول

معا،والنساءالرجالالعمر،فمنتميمنالشخصيقترب

مد.سامورثيكشذوذويورث

ينطجقالفيزياءوفي.المساحةو-ندةعلىتؤثرقوةالضغط

(.والسوائلال!مازات)الموائععلىال!صطلاخ

داخله،ينئضغطمناسبةلفوةسائلتعرضفإذا

هيالضغطقياسووحدة.الضكطزادالقوةزأدتوكلما

وأمربعسنتيمتركلعلىالمؤشةجراماتالكيلوعدد

لكلبالأرطاليقاسكما،اإتريالنظامفىباسكالوحدة

الإفيلميزي.النظامفىمربعةبوصة

وهو.للضغطالشائعةالأمثلةأ-دهوالجويوالضغط

الغلافقمةمنلأسفلالفىاغطالهواءوزنينئكن

السطحإلىيصلحتى،التحتيةالهواءطبقاتعلىالجوي

مستوىعندالجويالضغطمتوسطويكون.عليهالمضغوط

الضغطويقل.كيلوبسكال3101.البحرسطح

يقل.لأسفلالضاغطالهواءطبقةسمكلأنبمبالارتفاع

ينتقلسكونحالةفيالموائعأحديكونوعندما

يأعندمتساوياويكون،أ-جزائهلكلبالتساويالضغط

لأنهكذاالمائعحالةوتكون.الاتجاهاتكلوفي،نقطة

فيمتباعدةالجزيئاتوتكون.بحريةتتحركجزيئاته

السوائل.في!نسبياومتقاربة،الغازات

،الميلاديعشرالسالغالقرنمر!الخمسينياتوفي

الضغطأنحقيقةباسكالبايسالفرنسيالعالماكتشف

جميعوفيالمسافاتلكلبالتساويالموابلنتقلفي

ليصفباسكالقانونصياغةمنتمكنوقد.الاتحاهات

ولهذا.قانون،لسكابانظر:ا.ائلالساخلداالضغطتأثير

فيالضغطزادوكلما.متعددةعمليةتطبيقاتالقانون

لأن،الحجمفىالنقصهذاويح!.ث.حجمهقلالغاز

الظروفوفيبعض.منبعضهامقتربةتنضغطالجزيئات
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يتضاعفحينما،النصفبمقدارالغازحجمينقصالعادية

الضغطتغيريصفالذيالقانونويسمى.عليهالضغط

الأيرلنديالعالمباسمالمسمىبويلبقانونعليهالواقع

ويقل.القانونهذانشرمنأولكانالذيبويلروبرت

الواقعالضغطبزيادةأيضاالصلبةوالموادالسوائلحجم

.للغازاتيحدثمماأقلبكمياتولكنعليها،

لهاصاروالتمدد،الانضغاطعلىالغازاتولمقدرة

السياراتإطاراتوتعتمد.متعددةعمليةاستخدامات

الهواء.مرونةعلىالهوائيةالكوالحوكذلكالهوائيةوالوسائد

هيالغليانونقطةالماء.غلياننقطةالضغطويغير

مالماءبخارضغطعندهايتساوىالتيالحرارةدرجة

يتساوىالبحر،سط!مستوىوعند.الجويالضغط

وكلما.المئويالتدريجفىم0051درجةعندالضغطان

كما،الجويالضغطنقصالبحرسطحعنالارتفاعزاد

الطعامطبخيجعلممافأكثراكثرالغلياننقطةتنخفض

حرارةدرجةعلىولكنبهالمحيطالماءغليانعلىلايعتمد

ويؤدي.الغلياننقطةانظر:إليها.يصلالتىالتسخين

هيفالرياح.اليوميةحياتنافيمهمادوراالجويالضغط

ضغطمنطقةإلىعالضغطمنطقةمنالهواءحركة

.الجويالضغطفيتغييرالعواصفيسبقلذا،منخفض

.التغيراتهذهمثلبقياسبالعواصفالبارومتراتوتتنبأ

منعمودارتفاعتستخدمالأولىالبارومتراتكانتوقد

الجويفالضغط.الجويالضغطلقياسأنبوبفىالزئبق

بارتفاعإليهيشار،بسكالكيلو3101.مقدارهالذي

ملم.076طولهالزئبقمنعمود

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

المعيارالعارالبارومز

الهواءنومترالماعلم،ئلالسوا

تساويخطالبارومتر،:انظر.الجويلضغطا

الهواء(بمالجوي)الضغطالطقسبمالضغطبمالجويالضغط

.الجويالضغطوحدةالهواء(بميتصرف)كي!

جدرانعلىالدميبذدهالذيالضغطهوالدمضغط

سرعةومعدلقوةعلىالضغطكميةوتتوقف.الشراون

ومرونة،الدوريالجهازفيالدموحجم،القلبتقلصات

الشرايين.

.الدمضغطمقياستسمىبآلةالدمضغطقياسويتم

واسعمطاطىرباطأوللمعصمطوق-أمن:تتكونوهى

يضئأنيمكنمنتممطاطي2-بالهواءبمي!لأأنيمكن

يحتويزجاجيأنبوبأومقياس3-،الطوقفيالهواء

زئبق.على

ذراعحولالطوقلفيتم،الدمضغطولقياس

الطوقأسفلالشرايينعلىالطبيبسماعةوتوضجع.المريض

ضخيتمالشرأيين.فيالدمنبضاتسماعويمكن.مباشرة

ويوقف.الشرايينعلىيضغطيجعلهمماالطوقداخلالهواء

يفرغثم.النبضاتسماعيم!شولا،الدمسريانبذلك

منأقلالطوقضغطيصبحوعندما.الطوقمنببطءالهواء

يبدأالذيالضغطويسمى.الدمسريانيعود،الدمضغط

الدمضغطيمثلوهو،الانقباضيالفمغطالدمسريانفيه

وأالمقياسبقراءةالضغطهذاويحدد.القلبانقباضعند

خرجوكلما.الزئبقعلىيحتويالذيالزجاجىالأنبوب

الضغطويسمى.خامدةالأصواتتصبحالطوقمنالهواء

الدمضغطيمثلوهو،الانبساطيالضغطالنقطةهذهفى

القلب.ارتخاءعند

.021108مثلارقمينمنالدمضغطقياسويتكون

الضغطإلىوالثانى،ألانقباضىالضغطإلىالأولويشير

للكبار.ملمأ02الانقباضيالضغطوي!صن.الانبساطى

ملم041عنيزيدالذيالضغطالأطباءبعضويعتبر

عنيزيدالذيالانبساطيالضغطأيضئاويعتبرونأ!يا.عا

علىتزيدقراءةأنآخرونأطباءويعتقد.عالياملم09

ألانفعالاتوتؤدي.عالدمضغطإلىتشير055119

فيمؤقتارتفاعإلى،والخوفالغضبمثل،الشديدة

حادأهبوطاتحدثأنيمكنالقويةوالصدمة.الدمضغط

.الدمضغطفي

مرونةلأن،السنبكبر،عادةالدمضغطويرتفع

الدمضغطيسببوقد.الدمجريانفينخفضتقلالشرايين

.الكلويالفشلأو،السكتةأو،القلبإخفاقالعالى

ألممبابهتعرفلاالذيالعاليالدمضغطالأطباءويسمي

تمكنام579عاموفي.الأساسيالدمضغطفرط

فيتتسببأنهايعتقدالدمفيمادةتوليفمنالعلماء

التى،المادةهذهالباحثونويستخدم.العاليالدمضغط

.الدمضغطفرطأسبابلدراسةالأنجيوتنسين،تسمى

.الدمضغطهبوطالمنخفضالدمضغطويسمى

المنخفضالدمضغطيحتاجلاالأحيانبعضوفي

لعلا!.

المرتفع.الدمضغط،الشرايينتملبأيضا:انظر

القدببمالدمفحغطانظر:الائقباصي.الدمضغط

(.الدمضعظ)تمظيم

م!!ةىا!ا!الارر!اعهواووفدعالدمضغط

تبدأحيث،المرضهذامنكثيرةأنواعوهناك.الإنسان

قدالذي،أنواعهأصعبإلىللمرضالخفيفةالأشكالمن
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!رطأسمعليهويطلق،المفاجئةالسريعةالوفاةفييتسبب

ليسالمرتفعالدمضغطأنوالوا!.الخبيثالدمفغط

الرئيسيالسببيعدوإنماذاتها،حدفيخطرةحالةفقط

كما.الكلويالفشلأوالدماغيةأوالقلبيةالسكتاتوراء

هذامنيعانونجمئالأعمارمنالناسمنكثيراأن

.المرض

العاديالدمفضغط؟برقمينيوضحالدمضغطوقياس

والرقم02/10.8يعادل،المثالسبيلعلىالبابخ،للشاب

عندالدمضغطوهو،الانقباضيالضغطإلىيشيرالأول

الف!غطإلىفيشيرالثانيالرقمأما.القلبعضلةانقباض

القلب.عضلةارتخاءعندالدمضغطوهو،الانبساطي

الزائدالدمضغطقياسقراءةأنالأطباءمنكثيرويعتقد

ضغطفيارتفاعايعنى،للبالغينبالنسبة051159عن

الدم

ضغطفإنالعمر،فيالناسيتقدمعندما.الأسباب

أقلتصبحشرايينهملأنوذلك،عادةلديهميرتفعالدم

حالاتبعضوتنتجأكثر.ببطءالدمشدفقوبالتالي،مرونة

الكظريةوالغددالكلىأمراضعنالدمضغطارتفاع

ارتفاعسببمعرفةالأطباءيستيمولا.النشاطفيالمفرطة

تعرضالتيالحالاتمن%09حواليفيالدمضغط

الدمضغطفرطالحالاتهذهمثلويسمون.لجهم

ويكون.الدملضغطالمنشأمجهولارتفاعوهو،الأساسي

الدمضغطبارتفاعمصابينوالدينمنينحدرونالذين

نأكما.غيرهممنالمرضبهذاللإصابةعرضةأكثر

قد،الملحأكلفيالإفراطأوالتدخينأوالإجهادأوالسمنة

الميولهذهورثواالذينلهؤلاءالدمضغطارتفاعتسبب

اصيبواالذينالناسلدىالمرضيةالحالةتسوءوقد.المرضية

فعلا.به

يؤديالرينينيسمىأنزيماهناكأنالأطباءويعرف

الأنزيمهذاالكليتانوتفرز.الدمضغطتنظيمفىمهمادورا

ضغطفىانخفاضهناكيكونكأن،معينةظروفتحت

مادةتكوينالأنزيمهذاويسبب.الكليتينعبرالمتدفقالدم

الدمضغطمنتزيدوالتيالأنجيوتنسين،تسمىكيميائية

المادةهذهوتقوي.الدمويةالأوعيةفيضيقاتسبببأن

هذأويكون.الأثدوستيرونهورمونلتفرزالكظريةالغدد

الذي،الصوديومبعنصرالجسماحتفاظفيسبباالهورمون

هذهوتزيد.بالسوائلالجسماحتفاظفيبدورهيتسبب

ضغطفيارتفاعابالتالييسببمما،الدمكميةمنالسوائل

تتوقفمعينحدإلىالدمضغطيرتفعأنوبعد.الدم

لكثيربالنسبةولكن.الرينينأنزيمإفرازعنعادةالكليتان

فإن،الأساسيالدمضغطفرطمنيعانونممنالناسمن

هذهمثلوفى.الضابطالنظامهذافىيتدخلماشيئا

الضغطيكونوعندما(مرتفعا.الدمضغطيظلالحالات

يسمىهورمونايفرزالأخيرامذافإن،القلبداخلمرتفعا

خفضعلىالهورمونهذاو!ساعد.الأذينيالتغذيةعامل

وهورمونالرينينأنزيمإفرازهـلحطريقعنالدمضغط

.وستيرونلألدا

ارتفاععنينتجلاالحالاتمعظمفى.التأتيرات

المضاعفاتتحدثأنإلىأعراضأيةالدمضغط

سبي!على،الدمضغطارقلمحاعيسببفقد.الخطرة

سكتةإلىيؤديمما،الدماغفي،شريانانفجار،المثال

نأعلىالقلبيجبرالمرتفعا!دمضغطأنكما.دماغية

سكتةبالتالييسببقدمماإجها!:ا،أكثربطريقةيعمل

عندماكلويافشلاأيضاا،رضهذايسببوقد.قلبية

إلىوبالإضافة.الكليتينإلىالدمتدفقإقلالعلىيعمل

تصلبلحدوثرئيسياسبباالا-مضغطارتفاعيعدذلك

الشرايين.

مختلفمنالأشخاص.جميععلىينبغي.العلاج

حينمنلديهمالدمضغطكلنيتحققواأنالأعمار

ضغطفيهايكونالتيالمرضيةالحالاتمنفكثيرلآخر.

عنفيهاوالتحكمعلاجهايم!فىقليلةبنسبةمرتفعاالدم

الملوحةذاتالأطعمةتناول،وتجنب،الوزنتقليلطريق

الأطباءويستطجع.الرياضيةالتمرينا!توممارسة،الزائدة

طريقعنالأخرىالحالاتجمبلحفيتقريباالتحكم

علىتعملالتي،المداواةأنواعبعضذلكفيبما،الأدوية

ويمكن.الألدوستيرونوطورمونالرينينأنزيمإفرازتقليل

ارتفاععنالناتجة،خطورةا!ثرالأالتأثيراتحدوثمنع

طريقعن،والقلبيةالدماغيةالسكتا!تمثل،الدمضغط

مستوياتإلىيصلأنقبل.!المرتفعالدمضغطعلاج

.خطرة

الريزربين.أيضا:انظر

القراراتعلىالتأثيرهـحاولةالمصلحةضغط

علىويطلق.الحكومةمسؤولويتخذهاالتى

بالتصويتالمشرعينإقناعيحاولونالذينالأشخاص

تحاولماوكثيرا.الضغطجماعةاسممابطريقة

فىالمسؤولينقراراتعلىالتأثيمالضغطجماعة

أفرادأحدالضاغطيكونقدأأيضا.التنفيذيةالجهات

مأجوراوكيلايكونأوبرجنه،بقانونمهتمةجماعة

قوانينمشروعاترفضأوإقرارفيترغ!لجماعة

.البرلمانفيمعينة

السياسية.الدعايةأيضا:انظر

الهواء(.يتصرف)كيفا!لهواءانظر:ا!اء.ظ
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غربيتقعحيويةومنطقةعربيةأرضالغرييةالضفلأ

2"كم000/6مساحتهاوتبلغالميتوالبحرالأردننهر

كانت.نسمةالمليونونصفمليونحواليسكانهاوعدد

سنةوحتىالقدممنذفلسطينمنجزءاالغربيةالضفة

.الأردنانظر:.بالأردنالتحقتعندماأم059

.أم679سنةالغربيةالضفةإسرائيلاحتلت

فيالإسرائيليالاحتلالضدالفلسطنيةالمقاومةتصاعدت

اندلعتام879عاموفي،أم682عامفيالضفة

عرفاتياسرمنكلوقعأم399عاموفي.الانتفاضة

الغربيةالضفة

الحدصبمهحإلمومده!

اللحرسطحمستوىدوقالارتالاع

رئيسرابينوإسحاقالفلسطينيةالتحريرمنظمةرئيس

الفلسطينيونبموجبهيعطىمبادئبيانعلىإسرائيلوزراء

الغربية.الضفةفىأريحاومدينةغزةقطاعإدارةحق

أريحاومدينةغزةقطاعمنالإسرائيليةالقواتانسحبت

إلىالأراضيمنجزءاوأعادتام،499مايوفي

الجيمقانتشار()إعادةانسحابتوقف.الحقيقيينأصحابها

بنيامينانتخاببعدالمنطقةأجزاءباقيمنالإسرائيلى

.ام699مايوفىإسرائيللوزراءرئيسانتنياهو

الفلسطينية.التحريرمنظمة،غزةقطاع:أيضاانظر

سوريا

نضفهنهلأببةآ

الأرد!،

العرليةالمملكة

السعودية

زرىحش

!لص

ا!آخم!تمحز

!سفيارفلسطي!

لمحتلة-ا

الدوليةالحدودلىمرحعاليستالحرطةمده

لا!.-ض-)ءالقحم

-!!*ء*جدلن.-شماأل
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سمو!5بينالمرقطالنمرضفدعطوليتراوح.والحجماللونحيثمنتختلفالفمفادع

طولوييلغ.الطولفيسم5إلىاليسار()أسفلالملونالسامالسهميالضفدعينمو)أعلاه(.

سم.5منأقلاليسار()أعلىالأخضرالشجرضفدع

الضفلىع

جاحظخان.عيناندهالذيلعديمصغيرحيوانالضفدع

القفزمنتمكنهاوقويةطويلةخلفيةأرجلالضفادعولمعظم

تعيش.الجسمطولمنبكثيرأطولطويلةمسافاتإلى

الجنوبيةالمتجمدةالقارةباستثناءالقاراتكلفىالضفادع

فييوجدالأنواعمنعددأكبرلكنبأنتاركتيكا.المعروفة

البرمطئيات.ضمنالضفادعتصنف.الاستوائيةالمناطق

منجزءا،الضفادعأغلبفيهابماالبرمائياتمعظمتقضي

.بريكحيوانالاخروالجزءمائىكحيوانحياتها

عنهاتختلفلكنهابالعلاجيم،قرابةذاتالضفادع

.المقالهذافىالضفادعأنواعفقرةانظر.عدةنواحمن

نحوقبلمرةلاولالأرضعلىالضفادعظهرت

مننوع07.2نحو.منهاظهرولقد.سنةمليون018

تمضي.الضفادعهذهعنمتطورةوالعلاجيمالضفادع

بينمامنهبالقربأوالماءفيكاملةحياتهاالانواعبعض

الماءإلىويأتىالبرفيرئيسيبشكلالآخربعضهايعي!

الماءيدخللاالانواعبعضلكن.فقطالتزاوجبغرض

الشجريتسلقالضفادعمنوكثير.للتزاوجحتىمطلقا

.الأرضتحتيعيشحفارالاخروبعضها،عليهويقيم

تقولالتارب.عبرللخرافاتمصدراالضفادعكانت

المطر.معالسماءمنسقطتالضفادعإنقديمةأسطورة

،الأرضتحتتعيشالتيالأنواعمنكثيراأنوالحقيقة

فصلبدايةفيبعدهأوالمطرممولىخلالمخابئهاتغادر

خلالالضفادعيشاهدون.سانادراالناسولأن.التزاوج

معالسماءمنسقطتقدأنهايتخيلونفإنهم؟السنةبقية

المطر.

الضفدعجسم

يعيشالذيالعملاقالضفدعالعالمفيضفدعأكبر

أماتقريبا،سم3.طولهيبلغإذإفريقيا،غربيوسطفي

واحد.!شتيمترعنقليلاطولهفيزيدالأنواعأصغر

خضراءالأنواعفمعظم،اللونفياأيضاالضفادعوتختلف

.عدةبألوانمرقطوبعضهااللونبنيةأو

إلا،واللونالحجمفيتتباينقدالختلفةالأنواعأنومع

للجسم.الأساسيارضركيبفىيتطابقمعظمهاأن

قصيرتانورجلان،خلفيتانكبيرتانرجلانفللضفدع

ليس.رقبةدونمفلطحانوصاورأس،أماميتان

الشماليةأمريكافينوعاإلا،أذيالالنموالمكتملةللضفادع

فيمثبتلاصقلسانولمعظمهاالقصير،الذيليشبهماله

بسرعةلسانهاتطلقأن.تستطجعلذا.الفممنالأماميالجزء

الفريسة.لاصطياد

كالقلبالراقيةالحيواناتمثل.داخليةأعضاءللضفادع

الأعضاءهذهبعضأنإلاوالكليتير،،والرثينوالكبد
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للضفدعالعظميالهيكل

السفلى""الجانببطيمشهد

لكعرةا

!ارسعيات

العسعيةالعظام

-سلاميات

الحرقفة-

لعصسص!

فعلى.الراقيةالحيواناتفيمثيلاتهاعنتختلفالداخلية

قلبأربفىمنبدلأحجراتثلاثتوجدالمثالسبيل

بوساطةتتنفعم!النموالمكتملةالضفادعأنومع.الضفدع

الجلد.خلالمنأيضاتتنفسأنهاإلاالرثمين

لهاالضفادعمنالحفارةالأنواعمنقليل.الأرجل

بقيةولكنالقفز،فىتستعملهالاقصيرةخلفيةأرجل

يتمكنمنهاوكثير،طويلةقويةخلفيةأرجللهاالضفادع

كانتإذاجسمها،طولضعف02مسافةالقفزمن

الخلفيةأرجلهاالضفادعوتستعملمستو.سطحعلى

وأكفيةأصابعالمائيةالضفادعولمعظم.للسباحةالكبيرة

الأذرعأوالأرجلأما.الخلفيةالأقدامفيجلديةأغشية

وتستطع،جلوسهعندالضفدعفتسندالصغيرةالأمامية

أثناءالسقوطمخاطرمنالتخفيفأيضاالأماميةالأرجل

ممصاتالشجرعلىتعيشالتيالضفادعوتمتلكالقفز.

والأرجلالأيديأصابعنهاياتفيالشكلقرصية

أثناءالشجرةبجذعألالتصاقعلىالحيوانتساعد

التسلق.

منولكثير.رقيقرطبجلدالضفادعلمعظمالجلد.

ليساعدالسممنهايرشمحجلدها،علىس!يةغددالأنواع

فإنفمهمنعدوبهأمسكإذافمثلا.الضفدعحمايةفي

خليةاالدلأعضاءا

الففدعذكرفي

بسهولة.وتتوافرصغيرةفالضفادع.عديدةأشياءديالراقيةالحيواساتعندمثيلهللضفدعالتشرلإلداخلىيمتسه

ويبين.الأ!اصيةالحيوانعلمدروسمحتلف!للتشرلثىطويلزسمنذالصفادعاستعملتالأسحا!،ولهده

التراكيب(الشكل)يميرالتيالصورةوتظهر.الضفدعبط!قصلعدالمرئيةالأعضاءالت!!()يسارالرسم

الأعضاء.م!الأولىالطمقةحلفالموحودة

الأالوريد

لطحال



حبالهعبرالهواءودفعحلقهبنفخالتزاوجنداءيطقالضفدعذكر

الانثى.لجذبالنداءهذاويستعمل.الصوتية

فياللاصقاللسانيستعمل

بالفريسة.للإمساكالضفدعفم

وهوالأخضرالضفدعيظهر

دبابة.التهاموشكعلى

خلفيظهرالذيوالقرص

.الأذنطبلةهوالعين

.الضفدعإطلاقعلىفيجبرههيجانالهيسببالسمذلك

المسمىالإفريقيالنوعذكورولكنشعر،للضفدعولي!ر

.التزاوجمولم!مخلالالشعركثيفةتبدوالأشعربالضفدع

تدعىبالدمغنيةدقيقةنتوءاتتنموالوقتهذاففي

التراكيبوهذه.الجسمجوانبعلىالشعرتشبهحليمات

فترةخلالالإضافيبالأكسجينالذكورالضفادعتزود

جدا.نشطةفيهاتكون

!موكثيرالماء.فيللسباحةالقويتينالخلفيتينرجليهيستحملالضفدع

أصابثفيةله)أعلاه(،الثورضفدعمثلالماء،فىالمقيمةالأنواع

أيضا.الخلفيةقدمهعلى(أغشية)ذات
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الرطوبةتغيرمعجلدهالونالضفاد!أنواعبعضتغير

الخارجيةالطقةالضفادع!بدل،الحرارةودرجةوالضوء

أرجلهاوباستعمال.السنةفي،عدةمراتجلدهامن

تلتهمهماوغالئارأسهافوقمنالقديمالجلدتخلع،الأمامية

ذلك.بعد

فييساعدهاجداملائمرؤيةمدىللضفادع.الحواس

الضفدعوعيناالأعداء.وقيفبالغذاءعلىالحصول

الاتجاهاتجميعفيالرؤيةعاىقادرايجعلهممابارزتان

العينمقلبسحبأعينهااغلاقالضفادعوتستطجعتقريبا.

والسفلية.العلويةالجفونتغلقوبهذامحاجرها،داخل

متصلجزئياوصافرقيقدا-خليجفنالأنواعمنولكثير

ذلكويستطجعالرامش.ا)فشاءيسمى،السفليبالجفن

عينيه.الضفدعيفتححينماأعلىإلىالحركةالغشاء

تماما.الرؤيةيحجبأندونولكنالعينيحمىوبذلك

عين.كلخلفجلديقرصالضفادء(منولكثير

الصوتيةالأموا!وتجعل.آالأذنطبلةقرصكلويسمى

الداخليةالاذنإلىالذبذباتفتنت!فل،يتذبذبالطلةغشاء

.الدماغفيالسمعدشمرإلىبالأعصابالمتصلة

متطورةوهي.مرهفةلممى-خاسةلهاالضفادعومعظم

ويحويالماء.فيتعيشالتياعالأنمفيخاصةجيدبشكل

يبصقماوغالبا.عديدةتذوقحلماتوالفماللسان

بينالشمحاسةوتختلف.المة.اقالسيءالطعامالضفدع

بالليلتصطادالتيفالضفادعلآخر.نوعمنالضفادع

شمحاسةلهاالارضتحتتعبشالتىأورئيسيبشكل

أفضل.

صوتالضفادعأنواعهـ!ظملذكور.الصوت

فصلخلالالإناثلمناجاةرئيسم،بشكلتستعمله

صوتلكنأيضا،صوتلهاالأنواعبعضوإناث.التزاوج

الضفدعويصدرالذكور.ركموتبعكسمرتفعغيرالإناث

رقيقةأنسجةمنتتكونالتيالصوتيةالاوتاربوساطةصوتا

تؤكلللقفز.تستعملاليابسةءلىالعضليةالحلفيةالأرجل

أنحاءسائرفي)أعلاه(للأكلالصطلحةالكبيرةالضفادعأرجل

وروبا.أ
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والرئتين.الفمبينالواقعة،الصوتصندوقأوالحنجرةفى

الأوتارتهتزالرثمين،منالهواءالضفدعيدفعوعندما

.الصوتمصدرةالصوتية

ينتفخصوتيكيسلهاالأنواعمنكثيرفىوالذكور

الضفادعمنأعلىصوتامصدرابمالمناجاةعمليةأثناءبشدة

كيسأيضاالأنواعولبعض.الكيسهذالهاليسالتي

فيواحدكيمىالاخرولبعضها،الرأسجانبيعلىصوتي

تزاوجنداءالضفادعأنواعلبعضأنوكما.الحلقمنطقة

الذكورلتحذيرنداءوهو،منطقةنداءأيضالهافإن

مسكونةالمنطقةبأنوإخطارهم،نفسهالنوعمنالأخرى

بالدخلاء.ترحبولا

الضفدعحداة

الدمذواتمنالبرمائياتجميعمثلالضفادع

تميلالضفدعجسمحرارةدرجةأنذلكويعنيالبارد،

بها.المحيطالماءأوالهواءحرارةدرجةجمعالتساويإلى

فصلطوالالسباتإلىالباردةالمناطقضفادعتلجألذا

وتقضيالجحور،فىالأنواعبعضوتسبتالشتاء.

وأبركةقاعفيالوحلفىمدفونةالشتاءالأخرى

ويستهلكجلدها.خلالمنتتنفسبينما،جدول

السمباتخلالجسمهأنسجةفىالخزونةالموادالضفدع

(.الشتوي)البياتالشتوي

التيالضفادعمعظمتتزاوج(.)التزاوجالاستيلاد

موسمخلالالاستوائيةوشبهالاستوائيةالمناطقفيتعيش

الأنواعمعظمفإنالأخرىالمناطقفيأماالأمطار.هطول

الصيف.فصلبدايةأوالربيعفصلفيتتزاوج

التيالأنواعمعظمفيهابما،الضفادعأغلبوتتزاوج

تستقطبالمستحبةفالبركالماء.فى،الأرضعلىتعيش

إلىذلكويحتاج.سنةبعدسنةالضفادعمنكبيرةأعداذا

لهاالتيالجيدةالبركةإنحيث،الغالبفيطويلةرحلة

بالفمرورةليستالشتويللسباتصالحةموحلةقيعان

تلكهيالمناممبةالبركةإنبل،للتزاوجالأماكنأنسب

إلىعادةالضفادعذكورتدخل.الناميةبالطحالبالغنية

وتساعد.الإناثلجذبالنداءاتتطلقذلكوبعدأولآ،الماء

البركةإلىالأخرىالذكورتوجيهعلىأيضاالنداءاتهذه

ويستيم.بهالخاصةنداءاتهنوعولكل.للتزاوجالملائمة

نداءاتهامنالضفادعأنواععلىالتعرفال!بيعةعلماء

إلاالضفادعإناثتستجيبولا.مظهرهامنأكثربسهولة

وفي.نفسهالنوعمنالذكوريطلقهاالتيالنداءاتإلى

يأ،التزاوجنداءاتبينالفرديةالفروقتحددالأنواعبعض

إلىدخولهابعد،للتزاوجالأنثىتختارالذكورمنبعضاأن

هذاوفيظهرها.علىويثبالذكربهايمسكحيثالماء،

جسممنخروجهلدىالبيضالذكريخصبالوضع

2وهأيامثلاثةبينتتراوحمدةخلالالبيضويفقس.الأنثى

درجاتفارتفاعالماء.حرارةودرجةالنوعحعسبيوما،

إلىفيؤديانخفاضهاأما،الفقصسرعةإلىيؤديالحرارة

صغيرةيرقةالأنواعمعظمفيالضفدعبيضةتفقس.بطه

الشركوف.أوذنيبةأباتدعىمذنبة

الضفادعإناثمعظمتضع.البالغالضفدع)3(ذليبةألو)2(،الميضة(1)مراحلثلاثسالضفدعحياةتتألفالضفدعحياة

وضعه.أثاءالبيضمخصباالانتىظهرعلىالضفدعذكرويلتصقالماء.فيالبيضمنآلافعدةمنمكونةمجموعة

.الضفدعيشبهوجسمرجلادلهتنموذليبة،ألىوم!و.دنيمةأبووهوالصغيرةالسمكةيشبهماالبيضمنويمقس

الماء.فيالعيمقيستيمبالغضفدعإلىيتحولالمناممب،الوقتوفي

البيضووفحالفمفدعيض

الفقسحديثذنيبةأبو

التحولمنالانتهاءوشكعلىضفدعأرجلااعرذنيبةأبو
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واللونالحجمفيالضفادعبيضيختلف.البيفح

تشكل،هلاميةشبهمادةوتغل!.النوعباختلافوالشكل

والمادةالبيضمنالكبيرالعددهذاعلىويطلقواقيا.غطاء

آلافاالضفادعأنواعوتضئبعض.الضفدعسرءالهلامية

هذامنفقطالقليللكن،نفسهالوقتفيالبيضمنعدة

والسمكفالبط.بالغةضفادعيصبححتىينموالبيض

البيض.بهذاتتغذىالمائيةالاحياءمنوكثيروالحشرات

قدحجماالأكبرالمائيةالحيواناتفإنالفقسبعدوحتى

قدالجدولأوالبركةفإنلذلكوبالإضافة.ذنيبةأباتأكل

ذنيبة.أبيموتعليهيترتبممايجف

مياهفىبيضهاالاستوائيةالمناطقضفادعبعضوتضع

بالشجر.حفرفيأوالنباتاتأوراقبينالمتجمعةالمطر

الجانبفيبيضهاتلصقالأخرىالاستوائيةالأنواعوبعض

يفقسوعندماالماء.سطحعلىالناميةالاوراقمنالأسفل

الماء.فىذنيبةأبوالبيفيسقط

البيضالأبوينأحديحملالضفادعأنواعبعضوفي

أمريكافيالشجرضفادعأنثىتحملفمثلا.يفقسحتى

،العلجومالمسمىالضفدعأماظهرها.علىالبيضالجنوبية

الخلفيتين.رجليهحولالبيفملفوفايحملذكرهفإن

بداخلالبيضداروينبضفدعالمسمىالنوعذكوروتحمل

الصوتية.الأكياس

علىبيضهاتضعأنواعالاستوائيةالضفادعبعضومن

هذهتمرولا.الميتةالأوراقأوالأخشابقطعتحتالأرض

فيخرجالبيضةتفقسحيث،ذنيبةأبيبمرحلةالضفادع

بريا.حيواناالحياةيبدأصغير؟ضفدع

يكونلاالبيضفقسعند(.الضفدع)فرخذنيبةأبو

بشيءذنيبةأبويعلقالبدايةففيلذاالنمو؟كاملذنيبةأبو

لهوليس.الصغيرةممصاتهاوفمهمستخدماالماءفيما

ولهمستدير.واحدشكلفييظهرانوجسمهفرأسهعنق،

الخياشيمبوساطةويتنفسالصغيرةالسمكةيشبهطويلذيل

الجلد.منبغطاءالخفية

مماالذيليكبربحيثالنمومعذنيبةأبيشكليتغير

ذنيبةولأبيالغذاء.علىللحصولالسباحةمنيمكنه

علىالناميةالطحالبطبقةلالتهامملائمةفمأجزاء

بلالضفادعببيضتتغذىأنواعوهناك.المائيةالنباتات

تكوينفيذنيبةأبويبدأالوقتمرورومعأقرانها.وتأكل

الرجلانوتظهر،بالتكونالر"شانتبدأثمومن،أرجل

منالضفدعلتمكينالهضميالجهازويتغير،الأماميتان

ضفدعإلىالشكليالتحولوقبل.الحيةالحيواناتأكل

كضفدعالماءمنيخرجوأخيراخياشيمهذنيبةأبويفقد

ليتخذذيلهمنتبقىمايمتصتم.لذيلأثرايحملصغير

صغيرذنيبةأبيأنواعوبعض.النهائيالبالغالشكلبذللث

لضفدعالتابعذنيبةأبالكن،بصعوبةيرىبحيثجدا

تقريبا.سم18إلىأحيانالوله2يصلالنمو،كاملالثور

يصئثاملأنقبلأعوابمقلاثةإلىعامينيستغرفوقد

يتحولالأخرىالانواع.سعظمفيذنيبةأباأنإلاالنمو،

هذهتستغرققدبل،قليلةأشمبثرخلالالبلوغطورإلى

أقلمؤقتةبركفىتتزاوجالتيالأنواعبعضعندالعملية

أسبوعين.من

قدبالغاالضفدعيصبحأنب!د.البالغةالضفادع

نأقبلقليلةوسنواتقليلةأ،شهربينتتراوحفترةيستغردتى

يعي!وقد،التزاوجعليقادراويصب!لحتمامانضجهيكتمل

منالقليلولكنالاسر.فيسنة1همنأكثرالثورضفدع

إلىستبينماتتراوح،أطولفتر!يعيمقالضفادعأنواع

الضفادعمنوالكثير.البريةالمناطقفيسنواتثماني

الماء،وثعلبالحزينومالكالخفافيب!قمثلالأعداءتأكله

الضفادعوتتغذى.والسمكوالسلاحاتوالحياتوالراقون

صغيرةأخرىوبحيوانات،رؤيسيبشكلبالحشراتالبالغة

والعناكب.المنوةوسمكة،الأرضديدانذلكفيبما

الفريسة،لصيداللاصقةألسنتهاالضفادعمعظموتستعمل

لحركةفعلكردةالفم-خارجمندفعااللسانفينطلق

الفريسة.

فقط،العلويالفكفىأسناناالضفادعمعظموتمتلك

فإنلذلكونتيجةتماما.الأءمنانالعلجوميفتقدبينما

ولتسهيل.واحدةدفعةفريستهاتبتلعوالعلاجيمالضفادع

موجودةفتحاتفيالضفدعةعيناتغور،الابتلاععملية

ليتمالحلقخلالمنالنزولإلىبالطعاميدفعممابالجمجمة

هضمه.

الضفادعأنواع

وأاللاذيلياتمجموعةوالعا،جيمالضفادعتشكل

الثلاثالرئيسيةابرحوعاتإحدىوهىالقوافز.

المجموعاتهذهالحيوانعلماءمعظمويقسم.للبرمائيات

الضفادعمنمختلفةأنواعا"ضمالأقلعلىفصيلة91إلى

والعلاجيم.الحقيقية

الحقيقية.الضفادعاللاذيلياتفصائلإحدىتؤلف

الحيواناتوهذه.أخرىفصيلةالحقيقيةالعلاجيموتشكل

قارةباستثناءجميعهاالعالمأجزا:رفيموجودةبنوعيها

جسماأعرضتكونالحقيقيةالعلاصحمومعظم.أنتاركتيكا

معظممنلوناوأدكنجلداوأجفاتفلطحاوأكثر

الحقيقيةالعلاجيمجلدالنتوءاتوتغطي.الحقيقيةالضفادع

معظموبخلاف.أملسفبخلدهاالحقيقيةالضفادعأما

علىتعي!شالحقيقيةالعلاجيمأغلىبفإنالحقيقيةالضفادع

فقط.للتزاوجالماءإلىدشهاالبالغةوتذهبالأرض
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انظر:.الحقيقيةالعلاجيمعنالإضافيةوللمعلومات

اللاذيليات،رتبةفىالأخرىالفصائلأما.العلجوم

يشبهالاخروبعضهاالحقيقيةالضفادعكثيرايشبهفبعضها

بصفاتالأنواعبعضتحتفظبينماالحقيقيةالعلاجيمكثيرا

وتحمل.الحقيقيةوالعلاجيمالحقيقيةالضفادعمنكل

كلمةأيضاالحقيقيةالعلاجيمغيراللاذيلياتفصائلبعض

الشائع.اسمهامنكجزءعلاجيم

إفريقيا.فيشيوعاالأكثروهي.الحقيقيةالضفادع

خلفيةأرجلاوتمتلك.منهقريباأوالماءفيأغلبهاتعيش

كفيةخلفيةوأقدامانحيفاوخصراأملسوجلداطويلة

أغشية.ذات

فيالحقيقيةالضفادعمنتقريبانوع007وهناك

الشائعالأوروبىالضفدعالأنواعتلكبينومن.العالم

الأمريكيالثوروضفدع،للأكلالصالحوالضفدع

الأرحعلىتوجدالأنواعوهذهالنمروضفدع،الشمالي

الضفدعأيضاالفصيلةهذهوتضم.والقنواتالبركفي

الضفادعهذهوتنتج.العالمفيضفدعأكبروهوالعملاق

الربيع.فصلفي)البيض(السرءمنكميات

الضفادعمثلالشجرضفادعتوجدالشجر.ضفادع

طوليبلغأنتاركتيكا.عداماجميعهاالقاراتفيالحقيقية

وتقيمسنتيمتراتخمسةمنأقلالشجرضفادعمعظم

شبهممصاتولهاومسطجعنحيلجسمهاالأشجار.على

بجذوعالالتصاقعلىتساعدهاأصابعهاعلىقرصية

.الأشجار

ممااللونبنيةأوخضراءالشجرضفادعمنوكثير

منعددأكبرويوجدالأشجار.بينالاختباءمنيمكنها

وبعض.والجنوبيةالوسوأمريكافىالشجرضفادعنوع

البيضفقطتحمللاالإناثأنأي،جرابيالضفادعهذه

وأجيوبفيذنيبةأبيمنمجموعةأيضاتحملوإنما

الأستراليةالأنواعمنكثيرويستطعظهرها.علىتجالييف

.الجفافتحمل

ضفدعفتشملالقديمالعالمفىالموجودةالأنواعأما

الكفيةوالأقدامالمتشعبةالأطرافذيالمنزلقجاوة

منالصفاتهذهتمكنهوالذي(،الأغشية)كثيرة

للسنجابمشابهةبطريقةلأخرىشجرةمنالانزلاق

الطائر.

الأصالإلنحيفة،ضفادعوتضم.الأخرىالففادع

والعلاجيم،السامةالإبروضفادع،العضليةوالضفادع

الذيلية.والضفادعالاقداممعوليةوالعلاجيماالفمضيقة

منكبيرةفصيلةتمثل.الأصابعنحيفةالضفادع

رئيسيبشكلالجنوبيةأمريكافيالمستوطنةالضفادع

كذلكالاسمويدل.الأصابعخفيفةأنهااسمهاويعني

للممصات.وافتقادهاالتطور،ضعيفةالكفيةالأقدامعلى

علىالصخريالجرفالنابوضفدعالضفدعيعيش

حيث،الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيتكساسصخور

تفقسثمالصخورتحتبيضهاالضفادعهذهتضع

ذنيبة.أبيبمرحلةالمروردونالبيضمنالصغيرةالضفادع

الماء.بجانبحفرةفيبيضهاتفجعالأنواعمنوكثير

أبوفيهايعيشرغوةمكونةالبيضةهلامالأنثىوتخفق

قريبة.مياهإلىالمطريجرفهحتىذنيبة

الجنوبيةالضفادعأيضاوتدعى.العضليةالضفادع

ومعظمها.الجديدةوغينياأستراليافيفقطتعيشلكونها

.الجريانسريعةجداولفيبعضهايعيشبينما،حفارة

الأسودالكربريضفدعالمعروفةالأنواعأكثرومن

ولأنواعأمشراليا.شرقيجنوبالألبمناطقفيوالأصفر

.متطورةسميةغددالضفادعهذهمنكثيرة

نوع،001منأكثرتضمالسامه.الإبرضفادع

تفرزها.التيالجلديةوبالسمومالبراقةبأنواعهاوتشتهر

لتسميمالسمومهذهالاستوائيةأمريكافىالهنودويستعمل

سهامهم.رؤوس

المداريةالمناطقمعظمفىتعيشالفمضيقهالعلاجيم

الضفادعهذهأفواهفإنالاسميدلوكما.المداريةوشبه

بنأوالحفرفيالأنواعمعظموتعيش.الضيقفيغاية

المتساقطة.الشجرأوراق

وأمريكاوأوروبااسيافيتعيمق.القدممعوليهالعلاجيم

الاسمبهذاسميتوقدإفريقيا.غربوشمالالشمالية

كلعلىالمعوليشبهالحوافحادنتوءايملكمعظمهالأن

وتقيمللحفر.كأداةالنتوءهذاويستخدم.خلفيةقدم

إلاعادةتشاهدولاالأرضتحتالقدممعوليةالعلاجيم

فيعدةشماليةأمريكيةأنواعمنهاوتوجدالمطر.بعد

الولاياتغربىوجنوبالعظمىالسهولمنجافةمناطق

لتبقىمتتاليةلأسابيعجحورهافيتمكثوهى.المتحدة

بيضهاوتضع،الغزيرةرالأمصاإهطولبعدتتزاوجثمرطبة

وقد.بسرعةذنيبةأبوويتطور.دائمةغيربركفيكالبا

فقطيوفا21خلالمنهاالبالغةالصغيرةالضفادعتظهر

القدممعوليةالضفادعوتعرفالغذاء.لهاتوفرماإذا

لرائحتها.الثومبضفدعةالأوروبية

منباقيةمجموعةأقدموتضم.الذلللةالضفادع

نيوزيلندافىتعيمقمنهاانواعثلاثةاحتفظتإذ،الضفادع

الذيل.فيللتحكمسابقااستعملتوالتي،بالعضلات

هذاويعيش.الذيليشبهكاملاطرفارابعنوعواستبقى

شمالفيالجريانسريعةالجبليةالجداولفيالضفدع

الماءويجعلكندا.غربوجنوبالمتحدةالولاياتغربي

عنوعوضاصعبا.للبيضالخارجيالإخصابالمتحرك
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البيضلإخصابالذيليشبهتركيباالذكريستعملذلك

فصيلةمنذنيبةأبوويملك.الأنثىداخليزاللاوهو

بالصخورالإمساكمنيمكنهكبيراممصاالذيليةالضفادع

.التياراتأعتىفىحتى

والإنسانالضفادع

تأكلحيث،نواحعدةمنللإنسانمفيدةالضفادع

كما،خطرةافةتسببقدالتيالحشراتمنكبيرةأعدادا

الخلفيةالأرجلتعتبرحيثبالغذاءالناسبعضتزود

الأقطار.منكثيرفىشهياطبقاالكبيرةللضفادعاللحيمة

كما.الختبراتواصئفيبشكلأيضاالضفادعوتستعمل

.الجديدةلفحصالأدويةالطبفيالباحثونيستخدمها

التشريح.علملتعلمالضفادعبتشريحالطلابويقوم

حيث،الواقعفيالضفدعأعداءألدالإنسانيعتبر

وأللغذاءالصالحةالضفادعمعظمعلىالناسيحصل

فإنلذلكوبالإضافة.البراريمنالختبراتفيللعمل

بتحويلتزاوجهاوأماكنالضفادعبيوتيدمرونالناس

ويسممونيلوثونكما،ومزارعمدنإلىالطيعيةالمناطق

.الضفادعفيهاتعيشالتيالمياه

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الضفدعفرخالحربيةالبلادفيالبريالحيوانالأذن

العلجومالشجرضفدعالبرمائيات

الضخمالضفدعالتحول

الموضوععناصر

الضفدعجسم-أ

الحواسخ!الأرجل-أ

الصوتدالجلدب

الضفدعحياة-2

ذنيبةأبو!التزاو!

البالغة.الضفادع-دالبيضب-

الضفادعأنواع-3

الحقيقيةالضفادع-أ

الشجرضفادع-ب

الأخرىالضفادع-!!

.والإنسانالضفادع-4

أسئلة

؟الضفادعأنواععدديبلغكم-ا

؟ضفدعأكبرما2

ذنيبة؟أبويتنفسوكيفالنمو؟المكتملالضفدعيتنفسكيف3

؟الضفادعبهاتفيدناالتيالطرقما4

ذنيبة؟أبويأكلوماذاالنمو؟المكتملةالضفادعتأكلماذا-5

اسمها؟القدممعوليةالعلاجيماكتسبتكيف6

الشجر؟تسلقالضفادعبحضتستطعكيف-7

؟الضفدعلذكرالحاصالنداءوظيفةما-8

التحولعمليةخلالذنيبةلأبيتحدثالتىالتغيراتبعضاذكر-!

.ضفدعإلى

الرام!ق؟العشاءوظيفةما-01

.العدجومان!ر:.البريالضفدع

انظر:الخضراء.اكت!جريةسالمحجنيضفدع

)الثعابين(.اللربيةالبلادفيالبريالحيوان

غريب-شكلذوصغيرص!وانسوريئامصددع

سميصغارها.بهاترليالتيالغرليبةبالطريقةانثاهاشتهرت

.مرةلأولفيهااكتشفالتىسورينامبلدةباسمالضفدع

ضفدعوشكل.الجنوبيةأمريكاشرقىشماليقعقطروهي

عينينلهأنكما،المثلث.شبهرأسولهمس!سورينام

قدميهلأصابعوليس،أسنانأولسانلهوليس،صغيرتين

بهمااللتينالخلفيتينقدميهلأءكابعخلافاغشاءالأماميتين

غشاء.

خشن.بنيجلدولهالماءفيسوريتامضفدعيعيمق

سميكاسورينامضفدعأنثىج!وليصبحالتكاثرزمنوفي

وشريكهاهيتنقلبعندمابإنحمهاالأنثىوتضعوإسفنجيا.

ظهرفىويضعهالبيضالذكربيخصىحيثالماءفيالذكر

،صغيرةضفادعإلىمباشرةويتماورالبيضينموثم،الأنثى

.التفرلبمرحلةتمرالتيالأأخرىالضفادعلأنواعخلافا

الأسبوعبعدأمهاظهرجلدكلنالضفادعصغاروتخرج

العاشر.

يكبرحتىالخشنظهرهاجلدعلىبيض!اتحملسورينامضفدعأنثى

.صغيرةضفادعويصبح



الشائعالضفدع328

البلادفىالبريالحيوانانظر:.الشائعالضفدع

)الثعابين(.العربية

بينوقتهمعظميقضيبرمائيحيوانالشجرصمدع

لزجةلباداتولمعظمها،الأنواعمئاتمنهويوجدالشجر،

تساعدهاأقدامها،مقدماتفىاللاصقةالأقراصتدعى

منكبيرةبحواشمكففةأقدامولبعضها.التسلقعلى

بينالهواءفىالانزلاقمنيمكنهامما،الأصابعبينالجلد

أكثرالشجرضفدعجسمويكونالأشجار.أغصان

طولويتراوح.الضفادعمنغيرهأجساممنانبساطا

تتغذىوهي.سما2وسبما،5بينالأشجارضفادع

.الاخرىالصغيرةوالحيواناتبالحشرات

المجموعة:مجموعتينإلىالشجرضفادعوتقسم

منأكثرولها،الحقيقيةالشجرضفادعوهى،الكبرى

وتوجدإفريقياجنوبفىمألوفةبصورةوتوجدنوع006

إفريقيا،وشمال،الجديدةوغينيا،وأسترالياآسيا،فيأيضا

ضفادعفهيالثانيةالمجموعةأمافقط(.راحد)نوعوأوروبا

نوعا.018ولهاالقديمالعالمبضفدعتعرفالتيالشجر

آسيا،شرقيوجنوبإفريقيا،فيتعي!شالمجموعةوهذه

.بانواليا

لكن،بنيةأوخضراءتكونالشجرضفادعومعظم

الحمرةإلىضاربةبقعشكلعلىزاهيةعلاماتلبعضها

ولذلك.تتحركتلمكلندما،الخلفيتينالساقينطولعلى

ضفادعمنالكثيرويملك.وتربكهمفترسهاتخيف

بيئته.يعلينسجم،ألوانهتغييرعلىالقدرةالأشمجار

منمختلفةنماذجالشجرضفادعذكورعنوتصدر

من.التزاوجفصلخلالالإناثلاجتذاب،الأصوات

تغيرالأشجار.لسملقاللزجةأقدامهاأخمصتستخدمالشجرضفدع

التمويه.أجلمنبالبيئةللتكيفلونهامنالأشجارضفادع

الأصواتمنصاخ!مجموعةتصدرذكورهاأنذلك

يعيشالشجرضفادعمننوعوثمة.الجوقةباسمتعرف

قرعتشبهصيحةلهبالحداد،ويعرفالجنوبيةأمريكافي

الشماليةأمريكافىيعيشمنهاآخرنوعوثمة.المعادن

غربفييعيشثالثونوع.عميقنباحلهالنابحيسمى

وهو،الذهبيأوالاخضرالجرساسمعليهيطلقأستراليا

الخشب.يخترقالذيالمنشاركصوتصوتايصدر

الضفادعمنكغيرهاالشجر،ضفادعومعظم

يقاربماالضفادعأنثىوتضعالماء.فيتتناسل،الأخرى

بيضة.ألف

التيفيلوميدوسالتزنوعمثل،الضفادعأنواعوبعض

الشجرأوراقعلىبيضهاتضع،الجنوبيةأمريكافيتعيش

،الضفدعصغارتفرخوحيننهر.أوماءبركةعلىالمشرف

يضعاخرنوعوثمةتحتها.الذيالماءإلىالأوراقمنتسقط

وهو،والاسالمسمىالطارالضفدعوهوالشجر،فيييضه

،النوعهذااسيا.شرقيلجنوبالاستوائيةالأحراجفىيعي!ق

المشرفةالأوراقعلىبيضهيضع،فصيلتهمنأخرىوأفراد

يجعلهسائلفيرطبابالبيضالاحتفاظويتمالماء.على

صغارتفرخوحين.برجليهتحريكهخلالمنزبداالذكر

صغارفيهليسبحصغيرةبركةالزبديصبح،الضفدع

يسقطحينفى.كبيرةضفادعتصبححتى،الضفدع

الأخرىالآنواعبعضأنكما،التفريخبعدالماءفيبعضها

.يفرخحتىظهرهاعلىببضهاتحمل

فيالموجودةالضفادعأنواعأكبرالضخمالضفدع

شرقيالاصليوموطنه.الامريكيةالمتحدةالولايات

.أخرىأقطارإلىمنهاأدخلولكنه،المتحدةالولايات

ويتم.المتحدةالولاياتفيالضفادعأنواعأكبرالضخمالضفدع

باللحم.مكتنزةأرجلهلانعذاء،بوصفهمنهللاستفادةكثيرااصطياده



سم،02حواليالأمريكيالضفدعهذاطولليلغ

ويكون.سم2هطولهايصلقدالتيالخلفيةأرجلهبدون

إلىضارباأخضر،الضفادعمنالنوعهذامعظمظهرلون

علاماتمعاللونأبيضوبطهزيتونيا.أخضرأوالصفرة

،النوعهذابعضظهرعلىصفراءعلاماتوتوجد.بنية

لشهورالليلفي-غالبا-صوتهاويسمع.الضفادعمن

يسبملاولكن.والصيف،الربيعفصليفي،عديدة

الضفادعمنالنوعهذامعظمويقضي.للأنثىصوت

أنويندرمنها.بالقرباو،النهيراتأو،البركفيحياته

اليابسة.علىبعيدةمسافاتإلىتنتقل

فيطعمالاستعمالهاالصغيرةالضفادعاصطادتحم

منللاستفادةمنهاكمياتاصطادوتحم.الاسماكصيد

علومفصولفيولتشريحها،باللحمالمكتنزةأرجلها

الولاياتمنكثيروفرتوقد.المدارسفىالأحياء،

فصلفيوبخاصة،للضفادعقانونيةحمايةالأمريكية

التناسل.

أوروباأواسطيستوطنصغيرضفدعالقاللةالضفدع

الذكرلأنالقابلةالضفدعاسمعليهيطلق،الغرليوجنوبها

الأموتضعسم5طولهويبلغ.البيضرعايةعلىالأنثىيعين

حولالذكريربطهماحبلينفيبيضة6و.02بينما

يختبئماوعادة.البيضيفقسحتىويحملهمارجليه

حضانتهفترةفياخرمكانفىأوحجرتحتالذكر

فيالبيضليغسل،الظلامحلولبعدإلاولايخرج،للبيض

إلىالبيضالذكريحملألحمابيعتلاثةوبعد.جدولأوبركة

.الضفادعصغارمنهوتخرجيفقسحيثالنهر،

رجليهفيعنبكعناقيدالخصبالبيضيحملالقابلةالضفدعذكر

يفقس.حتىالخلفيتين

علىالأستراليونيطدقهاسمالقصبصددع

أمريكابحارفيتعيشالتيالعملاقةالبحريةالضفدع

قصبحقولإلىاستجلبتوقد.والجنوبيةالوسطى

،ام359عامأستراليافيكوينزلاندشماليالسكر

932الضلع

أصبحتنفسهاالضفادعولكن.الخنافسآفاتلمكافحة

تفترسالضفادعأخذتفقد.ام359عاممنذخطرةافة

والبرمائيات،الصغيرةوالألصحاكالأخرىالحشرات

وكذلك،الأرضعلىأعمتص،شهاتبنىالتيوالطيور

.الصغيرةالثدييات

غددوتوجد.سم02إلىالؤصبضفدعطوليصل

الغددوتتميز.مستساغةغيرتجعلهاحلقومهافىسامة

ماتتوقد،الحجمبكبرأععينيناخلفالموجودةالنكافية

وتتوالدبسمها.متأثرةالقصبضفدعأكلتالتىالثعابين

أعداءوجودلعدمملحوظةز!إدةعددهاازدادوقدبكثرة

الطيعة.فىلها

الشبكة.فييكونكالذيثابكأوتضافرالضفدرة

تدعمالتيالعضديةالضفيرةمضل،العصبيةالضفيرةوفي

المتشابكة.العصبيةالألياف"نمجموعةهناك،الذراع

وأالأوردةأوالشرايينمناإممونة،الوعائيةالضفيرةوفي

فيفتحاتعدةلهاالعروقفإن،الليمفاويةالأوعية

بعضها.

الشمسية.الضفيرة:أيضاانظر

التجويفلضفيرةالشائعالاسمالشمسيةالضفيرة

وهي.المعدةمؤخرةفىالأعصابمنشبكةوهى،البطني

فييتحكمالذي،التلقائيالعصه!الجهازمنجزء

منعصبيةخيوطوتربطالبا!جة(.)الأعضاءالأحشاء

التجويفبأعضاءالجانبيةالةووع،التلقائيالعصبيالجهاز

البطي.

القصوعظمالسرةبينالمنطقةإلىالموجهةواللكمة

الشمسية.الضفيرةلكمةتسمى،اليمينناحيةقليلبميل

حدإلىقويةكانتإذااللكمةبهذهملاكمصرعويمكن

وقد.ذلكبهيتمالذيا!*سلوببعديحددولم.كاف

عامفىمرةلأولمعروفةسيةالشصالضفيرةأصبحت

وروبرتكوربتجيمسبينالبطولةلمباراةنتيجةام798

بلكمةالمباراةهذهفيكوربتفتزيمو؟زصرعوقدفتزيمونز.

الشمسية.الضفيرة

العدكمبى.الجهازأيضا:انظر

التيفوالعشرينالأربعة01العظامنواحدالضلع

كلفيضلعاعشراثناوهناك.الإنسانجسمفيبالصدر

بالعمودمنهاواحدكليتصل،الجسمجانبيمنجانب

مقدمةوفي.الفقراتتسمىوصلاتبوساطةالفقري

جانبكلفيالحلويةالسبعةالأضلاعترتبط،الجسم

مطاطيةصلبةمادةبوساطةالصدريابالعظمةمباشرة
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ك!ئمف

كأيه!مح!

؟-

لأيمح!3

!ثح!!!

تميم!ع

!يم*-ء!

الساالصلعان

صلاغلأا!مجمص-

الصدرعظمةالأ

عفكحاريص

صك!و-سبرخخ

الفقريأ!مودائبان

أضسكلوأسلأماما!لأسم!!تنحيوممه،الفقرياححودلاتتصلالأضلاع

صلعا،42الإنسادحسمديويوحد.والرئتينالقلصحولواقياقفصا

حانب.كلفىضلعا12

الأضلاع،الأضلاعهذهوتسمى،الغضاريفتسمى

وتسمىتحتهاالتيالخمسةالأضلاعأما.الحقيقية

بشكلالصدربعظمةمتصلةفليعست،الإضافيةالأضلاع

العلويةالثلاثةالأضلاعمنواحدكلإنبلمباشر،

أما.الغضروفيعلوالذيبالضلعمتصل،الإضافية

بعظمةمتصلانفإنهما،الاسف!فييقعاناللذانالضلعان

وتحتوي.السائبينالضلعينباسمويعرفانالظهر.

فراغاتتسمىوالتي،الأضلاعبينالموجودةالفراغات

والعضلاتواللأوردةالشرايينعلى،الأضلاعبين

.والأعصاب

العمودذاتالحيواناتوهي،الفقارياتومعظم

بشكليختلفعددهاولكن،أضلاعلها،الفقري

بين9ماالأضلاععدديترواح،الثديياتوفي.ملحوظ

الدبفيكمازوخا،42و،الحيتانبعضفيكما،أزواج

الأصابع.الثنائيالكسلان

حولقفصاتشكلفهي،الجسمفيوظيفتانللأضلاع

أنهاكماوالركين.القلبيحميالذيالصدرتجويف

فيللتحكمالحاجزالحجابمعوللأسفلللأعلىتتحرك

فعندما.الرئتينوإلىمنالهواءوخروجدخولحركة

،الصدريالتجويفيتويم،أعلىإلىالأضلاعشرك

ألمسفل،إلىتتحركوعندما.الرثمينإلىالهوأءويدخل

الرثمين.منالهواءيخرج

كسرإلىللصدرقويةضربةتؤديأدطويمكن

عندماشديداألماالمكسورةالأضلاعوتسبب.الأضلاع

عندماليونةحدوثإلىوتؤدي،المصابالشخصيتنفس

الطيبباستدعاءوينصح.المصابالجزءعلىالضغطيتم

الصدر.إصابةحالةفى

.الإنسانجسمأيضا:انظر

عدىدلضغطأوضماددتثبيتتستعملمادةأيةالضتمادة

النزفلوقفضاغطاتستعملأوالجرحتلوثلتمنعمو!

.المكسورةالعظاموتعليقلرفعأو

هيالأوليالإسعاففيرواخاالضماداتأكثر

وذلكبسهولةصنعهايمكنالتيالشكلالمثلثةالضمادة

إلىآخرقماشأيأوالموسلينقمالقمن2سمأ..بقص

نأوئمكن.مثلثتانقطعتانلديناتصيرحيثق!رياقسم!ت

منجزءأيعلىموضعأقربفيجبيرةأوضمادةتثبت

تسندفهىمعلاقاالمثلثةالضمادةاستعملتوإذا.الجسم

بمثابةتعملأنيمكنكما.المصابةالأيديأوالساعد

مفصلالتواءأوالترقوةلعظمأومكسور،لضلعدعامة

ممتازدوارملقطبمثابةأيضاالمثلثةالضمادةوتعمل.القدم

النزيف.لإيقاف

قمالقأيأوالشاشمنتصنع.الملفوفةالضمادة

بينوطولها،سم3و.5.2بينعرضهاويتراوح،خفيف

جميعتخدمأنيمكنالخبير،أيديوتحت.م9و5.4

نأيمكنمعقمةالملفوفةالضمادةكانتوإذا.الأغراض

هذهمثلأنإلا،كماداتأوضماداتبمثابةتستعمل

.الجرحعلىمباشرةتوضعأنلايمكنالضمادات

قماشمنشريطهي.الأربعةالجوانبذاتالضمادة

وهيطرفيها،منكلفيذيلينتشكلبحيثمقصوص

الجسمفيمعينةأجزاءعلىالضمادةلمسكتستخدم

الفك.أوكاللأنف

وهيتجاريا،مصنوعةضمادة.اللاصقةالضمادة

لاصقشريطمنقطعةإلىتضمالشاشمنصغيرةضمادة

أماجدا.الصغيرةللجروحالسريعالموضعىللاستخدام

شكلعلىالشاشمنصغيرمربعفهيالكمادةالفحمادة

الموسلين.منشريط

والضماداتالمرنةوالضماداتالمطاطيةالضمادات

فيمفيدةوكلهاباريسبلزقةضشبعقمالق.اللاصقة

الجراحية.المعالجة

.المرقاةبمالأوليةالإسعافات:أيضاانظر

)الحدماتالاقتصادانظر:الاجدماعي.الضمان

(.الاجتماعي)الضمانالنروجى"الاجتماجم!الرعاية(،العامة

وأمخاطبأومتكدمعدىيدلالذيالاسمالضمدر

المعرفةأنواعمننوعوهوهو.،أنتأنا،مثل:،غائب
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يأ،مبنيةكلهاوالضمائر.المعارفأعرفالنحاةعنهيقول

الإعرابيالمحلعنالنظربقطعواحدةحالةآخرهايلزم

تشغله.الذي

ملاحظةمنالضمائراستعمالفائدةمعرفةويمكننا

يلوثأنمنخادمهاالسيدةحذرت:الاتيةالجملة

بدونالجملةفهذه.حذائهفىالذيبالطينسجادتها

نأمنالسيدةخادمالسيدةحذرتهكذا:تصبحالضمائر

.الخادمحذاءفيالذيبالطينالسيدةسجادةالخادميلوث

الاسم،تكرارعنيغنيالضميرتوظيفأنوواضح

،والمكوناتالنطقفيأقصرالجملةيجعلالذيالأمر

يحدثقدالذياللغومنيخلصهاكما،الفهمفىوأسرع

تقسيماثالعربيةفيوللضمائرالضمائر.غيابعند

:أنواعا!ر!ةفىوهي،منوعةمتعددة

بالفعل،منطوقةصورةلهلي!ماوهوالمستتر.الضمير

واجبايكونقدالاستتاروهذا،الكلامسياقمنيفهموإنما

المسندالفعلفييكونالواجبفالاستتارجائزا،يكونوقد

وفيونجتهد.أجتهد،نحو:جمعا،أومفرداالمتكلمإلى

وفياجتهد.مثل:،الخاطبالواحدإلىالمسندالأمرفعل

عه.،أف:مثلمخاطبأومتكلمإلىالمسندالفعلاسم

أحسنمامثل:،أفعلماوزنعلىالذيالتعجبفعلوفي

زهيرا.ماخلاالقومجاءمثل:الاستثناء،أفعالوفى.العلم

الشدائد.علىصبرامثل:،فعلهعنالنائبالمصدروفي

الواحدإلىالمسندالفعلفيفيكونالجائزالاستتارأما

وفاطمةاجتهد،سعيد:مثلالغائبةوالواحدة،الغائب

تجتهد.

مكتوبةصورةولهحقيقةينطقماهوالبارز.الضمير

و)ء(،و)ت(،)أنت(،الضمائر:مثلمنطوقةوأصوات

ملكته.الكريمأكرمتأنتإذا:قولهمفىالمتمثلة

العربيةفىوالانفصالالاتصالحيثمنالضميرأما

:نوعانفهو

،الكلامبهلمتدأأنيمكنماوهو.المفصلالضمير

أنت،،أنتنحن،أنا،-نحو:"إلآ"،بعديقعأنويمكن

ضمائروهيهن.،همهما،،هيهو،،أنتن،أنتمأنتما،

،إياه،إياكن،إياكمإياكما،،إياك،إياك،إيانا،إيايو.رفع

نصب.ضمائروهي.إياهن،إياهمإياهما،إياها،

يمكنولابه،الابتداءيمكنلاماوهو.المتصلالضمير

يجبوإنما،بنفسهقائمالفظاليسوهو"إلأ"،بعديقعأن

وأ)ناسخاحرفاأماسماأمفعلاأكانسواءقبلهبمااتصاله

بها.-إنها-كتابها-ضربهانحو:.جارا(

منأنواعأربعةالعربيةفي.الإعرابحيثمنالضمير

الضمائر،تشغلهالذيالإعراليالمحلحيثمنالضمائر

وهي:

الرفعمواضعفيإلاتأتيلاض!ائروهي.الرفعضمائر

:نوعان.إل!.وهي..فاعلنا!ب،فاعل)مبتدأ،فقط

الفاعلتاءوهيومتصلةإليمثا.أشرناوقدضفصلة،

وياء،)قوموا(لجماعةاوواو،)قممق(لنسوةاونون،()قمت

)قوما(.الاثظيئوألف)قومي(الخاطبة

مواضعفيإلاتأتىلاضمائروهى.النصبضمائر

هذهتشغلولاإلخ(...المستثنىبه،)المفعولفقطالنصب

آنفاإليهاأشرناالتيالمنفصلةالضص،ئرمجموعةإلاالمواضع

*!ونستعينوإياكنعبدإياك)تعالر،:تولهمثلنيوتكون

.4:الفاتحة

مواضعتشغلضمائروهى.والجرالنصبضمائر

الضمائروهذهأيضا،الجرموا،نححعتشغلكما،النصب

هاء،الخاطبكاف،المتكلمياء:وهى،متصلةتكون

حرفبعدأوفعلبعدالضمائرهذهجاءتفإذا.الغائب

وإذا(،إنني-)ضربنيبصبمحلفيكانت،ناسخ

)كتابه-جرمحلفىكانت-جرحرفأواسيمبعدجاءت

(.عليه

نيصبأضميروهووالجر.اوالنصبالرفعضمير

وهوجر.محلفيأونصبءحلفيأورفعمحلفييكون

-(فاعل)رفع:ضربنا:وأمثلته"نا"هومتصلواحدضمير

(.إليهمضاف)جر:كتابنا-به(مفعول:)نصبضربنا

الماضي،بالفعليتصلحينحالتانله"نا"الضميرإن

الفعلاخريكونالحالةهذهوفىفاعلا،الضميريكونفقد

الحالةهذهوفيبه،مفعولأنيكموقد)ضربنا(،ساكنا

نحمربنا(.)3مفتوحاالفعلآخريكون

منأنواعثلاثةالعربيةفى.الدلالةحيثمنالضمير

وهى:،بالشخصعنهيعبرماأودلالتهاحيثمنالضمائر

تمييزلاإذعدداأقلوهيأتكلم.اعلىالدالةالضمائر

والجمعالمثنىبينفيهاتمييزولا،والمؤنثالمذكربينفيها

الجمععلىيدل"نحن"أضميرافإننحن(،-أنا)نحو:

الجمععلىويدل،المؤنثا؟خمععلىيدلكماالمذكر،

للتعطمالفردعلىليدلايوظفوقد،المثنىعلىيدلكما

الخصوصية.أو

أنتما،،أنت،أنتنحو:.ا&!اطبعلىالدالهالضمائر

والمثنىالمفردبينتمييزالفصائرهذهوفي.أنق،أنتم

فىإلاوالمؤنثالمذكربينفيهاالتمييزيظهركما،والجمع

هذاومعنى.والمؤنثالمذكربينتمييزلاحيثالمثنىحالة

صالحةضمائركما(والمتصل-إياكما:ومثله)أنتماأن

معا.المؤنثوالمثنىالمذكرالمثنىعلىللدلالة

هم،هما،،هىهو،نحو:.ال!ائبعلىالدالةالضمائر

النوععلىالدلالةحيثمنالخاطبكضمائروهي.هن

والعدد.
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الضوء

،المسدماتمننراهأننادرجةإلىجدامأدوفالضوء

غيرالضوءكانلوبسرعةسيتغيرالعالمأنحينفي

لأنوذلكالضوءبدوننرىأننستطعلافنحنموجود،

يجعلمماعيونناإلىينعكص!ثمالأشياءعلىيقعالضوء

لناكلهطعامانمللثأنلايمكنناالضوءوبدون.ممكنةالرؤية

ضوءعلىالخضراءالنباتاتتعتمدو.لنتنفسههواءولا

الذيالطعامجميعويأتي.الطعاموتكوينللنموالشمس

.النباتاتتاكلالتىالحيواناتمنأوالنباتاتمنجمله

بوصفهالضروريالأكسجينتعطيفإنهاالنباتاتنمووعند

نتنفسه.الديالهواءمنجزءا

فيالموجودةالطاقةوخزنتالوقود،الضوءويعطنا

السنينملايينمنذالأرضعلىتشرقوالتيالشمسضوء

فحمإلىتتحولالنباتاتهذهتموتوعندما.النباتاتفى

إنتاجبهايمكنطاقةذاتموادوهى،وبترولطبيعىوغاز

.الالاتوتشغيلالكهرباء

تكونسوفوبدونه،الأرضالشمسضويسخن

عليها.يعيمشأنأحديستطعولاجداباردةالأرض

الطاقةانظر:الشمسوطاقةالضوءعنإضافيةولمعلومات

الشمس.بمالشمسية

ليتمكنوافيهوالتحكمالضموءلتكوينطرقاالناسوجد

الشمس.ضوءفيهايصللاأوقاتأومواضعفيالرؤيةمن

وطورت،والمشاعلالخيمنارمنضوءاالبدايةفيوأنتجوا

الغازضوءظهرثم،الزيتومصابيحالشموعذلكبعد

.الكهرباءوضوء

فالضوء.الرؤيةغيرأغراضلعدةالضوءالناساستخدم

منيتألف،المثالسبيلعلىالتلفاز،شاشةعلىالموجود

الناسالممتطاععلميةمعداتوباستخدامالضوء.بقع

فالضوء،الكونعنكثيراوعرفوا،نفسهالضوءدراسة

العلماءيساعدأنيمكنمثلا،البعيدةالنجوممنالقادم

كانتإذايعرفونومنه.النجومتلكتتكونممعرفةعلى

سرعتها.وماعنها،تبتعدأوالأرضباتجاهتتحركالنجوم

الحمراء.الإزاحةانظر:

الكيميائية،الموادودراسةلمعرفةالضوءالعلماءواستخدم

فالألياف.للا-لصالاتيستخدمالضوءأنإلىبالإضافة

،بعيدةلمسافاتضوءشكلعلىالمعلوماتتنقلالبصرية

قبلمنالمستخدمةالنحاسأسلاكمحلباطرادتحلوبدأت

الوقتفيالضوءالعلماءويجرب.الهاتفشركات

المعالإلمركزيداخلللمعلوماتحاملابوصفهالحاضر،

الليفية.البصرياتانظر:.الحاسوبلعملياتجدا،السريع

النباتاتوتحتاج،ممكنةالأرضعلىالحياةيجعلالشص!ضوء

للسمو.الشمسضوءإلىبالنباتاتتتغذىالتيوالحيوانات



فقد.قرونلعدةمحيراكانالسؤالهذاالضوء؟ما

إلىالناسعيونمنينتقلشيءالضوءأنالناساعتقد

شيءأياعترضفإذا.أخرىمرةيرجعثمالأجسام

نأحاولواكما.الجسميرىأنيمكنفلاالعينعنالشعاع

بالأثير.سمىوسط،إلىيحتاجالضوءأنعلىيبرهنوا

السابعالقرنمنذالكثيرالشيءالضوءعنالعلماءوعرف

أشكالمنشكلالضوءانعرفوافقد.الميلاديعشر

طاقةوتسمىالفضاء.خلالبحريةالسيرويمكنهالطاقة

المشعةالطاقةمنأنواععدةوهناك.المشعةبالطاقةالضوء

والأشعة،الراديويةوالموجات،الحمراءتحتالأشعةمنها

صغيرجزءرؤيةويمكننا.السينيةوالأشعة،البنفسجيةفوق

يسمىالجزءوهذا،المشعةالطاقةمنالختلفةالأنواعمن

الضوء.هوببساطةأوالمرئيالضوء

الضوء،وطبيعةالضوء،مصادرالمقالةهذهوتشرح

تبينكماالمواد.مختلفعلىيسقطعندمايحدثوماذا

المهمةالعلماءاكتشافاتوتشرحالضوءقياسكيفيةأيضا

الضوء.حول

لضوءامصادر

التىالأشمياءومعظمنرى،أنعلىالضوءيساعدنا

ويمكنللضوء.مصادرهيالغرفةوضوءكالشمسنراها،

ويسيرالمصدرمنيرتدالضوءلأنالأشياءبقيةنرىأن

طبيعيةمصادرإلىالضوءمصدريصنفأنويمكنإلينا.

التيالمصادرمنيأتيالطيعيفالضوء.اصطناعيةومصادر

الضوءويأتى.والنجومالشمسمثلفيهاالتحكميمكننالا

الشموعكضوءفيهاالتحكميمكنمصادرمنالاصطاعي

الكهربائي.والضوء،السياراتوضوء

الشفقمثلالطهبيعيةالمصادر:والاصطناعيةالطبيعيةالضوءمصادر

بوساطةعليهاالسيطرةيمكنلاوهده،الحباحبمثلالحشراتوبعض

الشموعمثلالاصطناعيةالمصادرعلىالسيطرةيمكنينما.الإنسان

.الذراتمنالضوءجميعيأتىوالليزر.
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،الذراتمنبكاملهالضوء!أتيالضوء.ينتجكيف

بوساطةإماطاقةعلىحصلتاالتيالذراتبوساطةوينتج

ارتطمتلأنهاوإمااخر،هـ!مدرمنللضوءامتصاصها

الطاقةهذهاكتسبتالتىوالذ.رة.أخرىبجسيمات

لفترةمثارةالذرةهذهتبقىوعادة.مثارةتسمى،الإضافية

أخرىذرةإلىالزائدةالطاقةكذه9بإعطاءتهبطثم،قصيرة

.الزائدةالطاقةهذهيحملا،شبعثوالضوءضوءا،تبعثأو

الطاقةوكميةالذراتلإثارةاللازمةالطاقةكميةوتختلف

.الذراتباختلافءضمشكلعلىمنهاالمنبعثة

التيالمياهموجةتشبهموجةبأنهعادةالضوءويوصف

بأنهالضوءيوصفأنويمكن،البحيراتعبرتمر

فوتونكلويتحرك.الفوتوناتتسمىصغيرةجسيمات

وفيالبلياردو.كرةتتحرك!حاتمامامستقيمخطفي

وكمية.طاقةيملكفإنهلاضوءالسابقينالوصفينكلا

تحددالفوتوناتأوالموجاتبوسا،علةالمحمولةالطاقةهذه

علىحمراءتفاحةمثلا،%يت)أنكافرضالضوء.لون

منأقلطاقةيملكالتفاحةمنفوتونفكل،أزرقكرسي

الكرسي.فوتونطاقة

التسخين.بطريقةتتمضوءاتيلثلكيالذراتوإثارة

يصبححتىتسخينهيمكننى(م!لى)قضيبالنارفمذكى

الذراتفإنالتسخينوبسبب.الحرارةشمدةمنأبيضلونه

بعضها،معبعنفتتصادمرالظمذكىسطحعلىالتي

منذرةكلوتتخلصالأخرىإحدا"لاشيرتتصادموعندما

مرةتثاروبسرعةلكنهاانححوءا.تبعثبأنالزائدةطاقتها

حالاتالتصادماتهذهتنتج،اخمتصادمبوساطةأخرى

.الطاقاتالختلفةالفوتوناتمنهاتنطلقالت!للذراتمتغيرة

بردوكلما،الأبيضاللوناك،تجةالالوانامتزاجويعطينا

الحباحب

الشمعة

لليزرا
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طاقاتإلىيثارالذراتمنقليلاعددافإنالنارمذكي

الفوتوناتمنقليلاعدداتبعثالذراتفإنولذلك،عالية

ومادام.الأزرقالضوءعنهاينتجالتيالعاليةالطاقاتذات

يبدوالباردالنارمذكىفإنمنبعئالايزالالأحمرالضوء

أحمر.

علىالموادمنكثيريحصلللفموء.أحرىمصادر

.كبيرةلدرجةتسخنأندونضوءاتبعثثمومنالطاقة

وتتوهج.الفوئيالإشعاعتسمىعمليةخلالذلكويتم

نأبعدطويلةلفترةالظلامفىضوئياالمشعةالموادبعض

ومضذاتموادعليهاويطقزائدةطاقةعلىتحصل

تهبطأنقبلالوقتلبعضمثارةالذراتوتبقىفوسفوري

.فوسفوريومضذاتمعينةموادوهناكضوءا،وتبعث

انظر:.الساعاتأوجهفىتتوهجونراهاللترقيمتستخدم

تبعثالضوئىالتألقذاتالأخرىالموادوبعضالتفسفر.

وأفلوريةموادوتسمىتثيرهاطاقةإلىتعرضهاعندضوءا

يعطي.الفلوريالمصباح؟الفلورةانظر:.للفلورةقابلة

قليلةوأنواع(شعاعذنبهاوفىألوانذات)ذبابةالحباحب

الإشعاعتسمىبعمليةضوءا،الحيةالكائناتمنأخرى

الكيميائيةالموادتتحدالعمليةهذهفي،الحيويالضوئي

تحتويمختلفةكيميائيةموادلإنتاجالحىالكائنفيالتى

عندمافوتوناتالذراتهذهوتعص.مثارةذراتعلى

.المثيرةالطاقةمنتتخلص

ذراتبينالنوويةالتفاعلاتبسببالشمسوتتوهج

الطاقة.منهائلةكميةمنتجةمركزهاداخلالهيدروجين

الفوتوناتبوساطةالشمسسطحإلىالطاقةوتحمل

الذراتالجسيماتهذهتثيرالسطحوعند.أخرىوأجسام

وتحصلللضوء،بعثهابوساطةأخرىمرةتهبطالتى

جمئالنجوموتبعثالضوء.هذامنجزءعلىالأرض

الطريقة.بهذهالضوء

الضوءانبعاثهو،الشمالىالقطىالضوءمثلوالفلق

ذاتالجسيماتتصلفعندماالهواء.جزيئاتبوساطة

فيالكبيرةللانفجاراتنتيجة،الأرضإلىالعاليةالسرعة

التصادماتوهذهالهواء.جزيئاتمعتتصادم،الشمس

الطاقةهذهالجزيئاتتحررثم،عاليةبطاقةالجزيئاتتثير

فإنالليلأثناءالتصادميحدثوعندماضوءا.لماعطائها

لرؤيته.كافيةلدرجةمضيئايكونالمنبعثالضوء

عالية،فرةوذاطداضوئياشعاعاتنتجنبيطةوالليزر

نفسفيوتسير،الطاقةنفسالفوتوناتجميعتمتلكوفيه

والجراحة،،العلميةالبحوثفييستخدموالليزر.الاتجاه

صناعيةاستخداماتلهوكذلك،التليفونيةوالاتصالات

.عديدةوحربية

الضوءطبيعة

الضوءأنيطونعشرالتاسعالقرنخلالالعلماءكان

النظريةراجتوقد.المائيةالموجةتنتقلكماتنتقلموجة

ئمطظاهرةتفسيرمنالعلماءمكنتلأنهاللضوءالموجية

تحصلمظلمةوأخرىساطعةخطوطوهي،التداخل

الضوئية.التجاربمنالعلماءعليها

موجات؟الموجاتهذهفماهيموجةالضوءكانوإذا

الماءبينماالماءسطحخلالتسيرلأنهاالتفسيرسهلةالماء

الفموءطيعة

الكهرومغنطيسية.

وهذه.مغنطسيوحقلكهربائىحقلم!الموحاتهذهمتلتتألف.الكهرومغنطهيصيةالموجاتمننوعالضوء

.الشعاعمنمسافةأكبرهوالموحةواتساع.الموحهمميراتجاهوع!بعضعلىلعضهامتعامدةالحقول
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لأبيضالف!وءا

المرئيوالطيف

،لمالمرئىلىالطبص

///صصىصص

صصسألبصصوءيمرعلى!ا

لمصصشهالىيقسم!إلهمررحلال

صصص.المرئيالطفريسمىللألوادقرحقوسصريط

لمصصصديالبحمسحيويحعلهاالحاءأكثرللصوءالموجةالأطوالوأقصر

مثورصص.الطي!!ايةدىالأحيرويشعلهااحاءأقلهاالموحيةالأطوالرأطول.الطي!لهاية

ي!الألوادححيعرتمترحسعصلعصهاالامتراحإلىرتميلوالأحمرالسمسحيليرالألوارححيعوتقع

مليودويساويمايكرومر.تسمىبوحدةللصوءالموحيةالأطوالالعلماءويمسر.الأليص!اللودلتشكلالطي!

ورهممحلالالصوءالحاءصحموقدمايكرومتر..،7إلى.،4حوالىستدأموحيةأطواللهالمرئىرالصوءواحدا.مزامايكرو!ض

الايصالطي!لتكير3الرديلالمشور

القرنلعلماءوبالنسبة.وأسفلأعلىإلىيتحركنفسه

الماءموجاتعنمختلفايبدوالضوءكانعشرالتاسع

إلىالأخرىوالنجومالشمسمنالفضاءفيانتقالهبسبب

ل!تنتقلأنيجبالضوءموجاتأنفافترضوا،الأرض

تنتقلالتيالمياهلموجاتبالنسبةالحالهوكماتمامامادة

الأثير،اسمالمادةهذهعلىالعلماءوأطلقالماء.خلال

هذهوجودعلىمايبرهنإلىيتوصلوالمأنهممنبالرغم

التوصلعشرالتاسحعالقرنبنهايةالعلماءواستطاع.المادة

بالمجالاتتعرفمناطقمنتتألفالضوءموجاتأنإلى

المغنطيسية.المجالاتأووالحقولالكهربائية

)خطبشعاعالضوءلموجةالبسيطالنموذجيبدأ

القصيرةالأسهموتمثلالضوء.انتقالاتجاهيوضح(مستقيم

عليه،(قائمة)زاويةالمتعامدةو،الشعاعطولعلىالتي

منالأعلىإلىالأسهمبعضوتشير.الكهربائىالمجال

وهي.منهالأسفلإلىتشيرالأخرىوالأسهمالشعاع

لرؤوسالكلىالنمطفإنلذلك،الطولفيتختلف

المغنطسىالحقلتمثلالتيوالأسهمالموجةيشبهالأسهم

قائمةزاويةتصنعالاسهمهذهولكنالموجةتشبهأيضاهي

يتحركالنمطوهذا.الكهربائيالحقلتمثلالتيالأسهممع

الضوء.وهوالشعاعخلال

فيالعل!اءأنالعشرينالقرنبدا،!ةفيالتجاربأثبتت

الضوء،موجةأنوأدركواالأثير.فكرةتركواالنهاية

والمغنطسية،الكهربائيةالحقولمنمنتظمانمطابوصفها

الفضاء.عبرتنتقلأنيمكن

فيالموجاتمنالأخرىالأنواعالضوءموجاتتشبه

فالطول.والسعةوالترددا،أوجيالطولمثلصورهابعض

القمةإلىالموجةقمةمنورضقيملخطالمسافةهوالموجى

خلالهاتمرالتيالمراتعدد5!والموجةوترددبعدها.التى

أكبرهىالموجةوسعة.اكنانيةفىثابتةنقطةمنالقمة

(.الشعاعمنالسفلى)النقهكةالقاعأوللقمةمسافة

الموجيوالطولالموجةترددبينموجودةعلاقةوأبسط

طاقةوتعتمد.الموجيالطولقلالترددزادكلما:هي

طاقةالموجةاحتوتاسمعةزادتفكلماسعتها،علىالموجة

والطوللترددهامقياسأيضا"ليالضوءموجةوطاقةأكبر،

الضوء.لونيحددالموجي

ألبرتالمولدالألمانيالفيزيائيالعالماقترح.الفوتونات

تمامامفيدوهوللضوء،نموذجاأم509سنةفيأينشتاين

التجارببعضفيالضوءيتص!سف.الموجيالنموذجمثل

الجسيماتمنالنوعهذاوقسمي،جسيماتأنهلوكما

هوالضوءشعاعفإنأينشتاين،نموذوفي.الفوتوناتالان
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المصباحيرسلعندمافمثلا.الفوتونيسلكهالذيالمسار

الضوءشعاعفإنمظلمةغرفةخلالالضوءمنشعاعا

يسيرمنهاواحدوكل،الفوتوناتمنكبيرعددمنيتألف

فيما؟جسيماتأوموجاتالضوءفهل.مستقيمخطفي

النموذجينلأنمعا،النموذجانيكونأنيمكنلايبدو،

.ذاكولاهذالاالضوءأنإجابةوأفضل.تمامامختلفان

وفى،موجةأنهلوكماالتجارببعضفيالضوءولمجصرف

الفراغفىوللضوء.جسيماتأنهلوكماالاخربعضها

وممط،تالموبمنالأضىالأنواعبعكس،واحدةسعة

هذهكنهالعلماءيفهماولاشىء.لأيممكنةسرعةأقصى

يملكالفراغفيالضوءأنعلىتنصالتيوالحقيقة.الحقيقة

النسبيةالنظريةأسسمنواحدةهيواحدةسرعة

النسبية.:انظر.ينلأينشتا

التيبالذراتمايصطدممادةالضوءيدخلعندما

.وأخرىذرةبينالمعتادةبسرعتهيسيرأنهإلا،مسيرهتعطل

موجاتالضوءيسمى.الكهرومغنطيسيةالموجات

وحقلكهربائىمجالمنشألفلأنهكهرومغنطيسية

الموجاتعلىعادةالضوءمصطلحويطلق.مغنطيسي

نأويجب.فقطنراهاأنيمكنالتىالكهرومغنطيسسية

نطاقفىموجيةأطوالقيمعلى،المرئىالضوءيحتوي

الضوءويملك.المرئيالطيفيسمىوضيقمحدود

بينما،ترىأنيمكنالتىالموجيةالأطوالأقصرالبنفعسجي

هذينبينوتقع،موجيطولأطولالأحمرالضوءيملك

طوللهواحدوكل،الطيفمنالأخرىالألوانبقية

الوقتنفسفيجميعهاالألوانهذهوبرؤية.خاصموجى

جميععلىالشمسضوءويحتوي.اللونبيضاءتبدوفإنها

شكلخلاليمرعندماولكن،أبيضوهو.الألوانهذه

تنفصلالألوانفإنالمنشورنسميهوصلبشفافخاص

رؤيتها.عندئذويمكن

النطاقمنفقطصغيراجزءاالمرئيالطفويكون

التيالموجاتوتسمى.الكهرومغنطهيسيةللموجاتالكامل

ترىأنمنبقليلوأقلجداقصيرةموجيةأطواللها

السفعالاشعةهذهوتسبب.البنفسجيةفوقبالموجات

لهاالتيالموجاتوتسمىالجلد.وسرطانالشمسوحروق

الأشعةالبنفسجيفوقالشعاعمنأقصرموجيطول

ويستخدم.الإنسانجسماخترا!تىولمامكانها،السينية

الجسم.بداخلمالرؤيةالأشعةهذهالأسنانوأطباءالأطباء

الموجيةالأطوالمنأقصرموجيةأطوالفلهاجماماأشعةأما

تحدتالتيمثلالنوويةالتفاعلاتمنوتنتجالسينيةللأشسعة

الشمس.في

الأطوالمنبقليلأكبرموجىطوللهاالتيوالموجات

الحمراء.تحتالأشعةتسمىالأحمرللضوءالموجية

فإنكنارأمامأوالمشرقةالشمسأشعةتحتتقفوعندما

للأشعةتعرضكبسببوذلكتامبدفءتشعرسوف

الصغرالمتناهية)الموجاتالدقيقةوالموجاتالحمراء.تحت

منأطولموجيةأطواللهاوالراديويةالمايكروويف(أو

الدقيقةالموجاتفرنويسلطالحمراءتحتالموجات

ويسلطلتسخينهالطعامعلىالدقيقةموجاته)المايكرويف(

علىدقيقةموجاتالراداروحدةعنالمسؤولالشرطى

برامبرهيئاتوترسل.سرعتهالقياسالقادمةالسيارة

الراديوية.الموحاتوالتلفازاشاديومحطات

المنشوربوساطةالختلفةألوانهإلىالشمسضوءينفصل

منتدريجياالطيفويمتزجمستمرا.طيفايعطيالذي

الأحمر.إلىالبنفسجيمنيليهالذياللونإلىاللون

مستمرا.تنئطيفاأنتستطعلاالأخرىالمصادرومعظم

الأصفراللونينيعصأنالشوارعإنارةلمصباحيمكنفمثلا

علىأيضاتحتويولكنها،المعتمةالالوانوبعضوالأزرق

ذراتمنالألوان!ذهوتنئطيفها.فيمظلمةمناطق

الضوءيأتىفمثلا.المصباحداخلالموجودالغازفىمحددة

يمكنهالذراتمننوعوكل،الصوديومذراتمنا/لأصفر

مايعرفواأنللعلماءويمكن.فقطمحدودةألوانأيش!تأن

ملاحظةبوسساطةالضوءمصدرتؤلفالتىالذراتأنواغ

جهازخلالالألوانوتسلطالضوء.فيالموجودةالألوان

الطيفومقياس.الألوانلفصلالطيفمقياسيسمى

ويحتويتعقيدا.أكثرجهازايكونوقد،بسيطمنشور

ضوءلأنوذلكفجواتعلىاللأحيانبعضفطالطيف

ألوانايمتصبدورهوالذيغازخلالسارقديكونالمصدر

طيفمقياسخلالالشمسضوءبتسليطفمثلا.محددة

هذهمنالالافعلىيحتويسوفطيفهفإنالجودةعالي

خلاليمرسوفالشمسمنالنابخفالضوء.الفجوات

وكل.الأرضإلىيصلحتىللشمسالخارجىالفضاء

،محدودةألوانايمتصالشمسيألمحيطفيالذراتمننوع

العلماءيحدد،اختفتالتيالألوانهىمامعرفةوبوساطة

مقياسانظر:.الشمسيالمحيطفيالموجودةالذراتنوعية

الطيف.

الضوءخواص

خواصوبمعرفة.البصرياتالضوءدراسةعلميسمى

مختلفةأنواعتصميمكيفيةمعرفةمنالعلماءتمكنالضوء

فعلى.الكوندراسةفيتساعدالتىالضوئيةالأجهزةمن

مثلجداالصغيرةالأشياءرؤيةمنالمجهريمكنناالمثالسبيل

المقراببوساطةأما.الخليةأحاديةالحيةالكائنات

البعيدةالسماويةالأجرامنرىأنفيمكن)التلسكوب(

.السيارةوالكواكبكالمجراتالكبيرةالأحجامذات
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هذهأهمتتضمنالضوء.سلوككيفيةتصمفمحددةأساسياتالضوء(سلوك)علمالبصرياتبدراسةالعلماءاكتشفالضوءسلوك

التداحل4-الحيود3-الانكسار2-الانعكاسأ-الأساسيات

سطحع!يسقطعمدماالضوءيسعكس.الانعكاس

السطحباتجاهيسقطالذيالشعاعويسمىأملمي!.

يسمىالشعاعينعكسأنوبعد،الساقطالتنعاع

الشعاعيكونهاالتيالزاويةتساوي.الملنعكسالشعاع

قائمةزاويةيكونوهمي)خطالعموديمعالساقط

الشعاعدكونهاالتيالزاوية(العاكسالسطحمع

مإلعمودي.المنعكس

يمرعندماالشعاعميلانالانكساريسببالانكسار.

إذاالعموديإلىالشعاعيميلآحر.إلىوسطمن

كماالاخرالوسطبدخولهتقلالشعاعسرعةكانت

الانكسارزاويةتكونلذلك.الرسمفيواضحهو

أسرعيسيرالشعاعكادوإذا.السقوطزأويةمنأقل

عنمبتعدايميلالشعاعفإنالآخرالوسطفي

.العمودي

بخطعادةالأخرىوالموجاتالضوءيسيرالحيود.

لهافتحةخلالالموجاتتمرعدماولكن.مستقيم

)ينتشرتحيدفإنهاللموجةالموجيالطولحجمنفس

يوضحوالرسم.منحنيةموجاتفيحارجا(الضوء

خارجياتنتشرالضوءموجاتلأدالماءموجات

حيودها.يرىأنيمكنلالذلكحداصغيرةبصورة

بطريقتينالضوءموجاتتتداحلأنيمكن.التداخل

وأأخرىموجةمثمةموجةقمةتلتقيعندماا-

تمتزجانالموجتينفإنأحرىموجةقاعمعموجةقاع

العمليةهذهتسمىالضوء.منمضيئةنقطهةويكونان

فإنبقاعقمةتلتقيعندما2-البناءالتداخل

معتمة.نقطهةلتعطياالأخرىإحداهماتلغىالموجتين

يو!والرسم.الهدامالتداخلالعمليةهذهوتسمى

بالطريقتين.المنتجةالماءموجاتتداخلنمط

لعموديا

--ئييلعمودا

؟و

ق"

السقوطراوية-س
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وألوادالبصر،حاسةشهمع!البصرياتعلمويساعدنا

اليومي.العالمم!صناتمروالعديد،الماسوبريقالسماء،

يصلعندماع.والامتصاوالانكسارالانعكاس

الموادمننوع!تبينيفصلسطحإلىالضوءمنالشعاع

فجزءأشياء.عدةلهتحدثأنيمكن،والزجاجالهواءمثل

جزءيمردينماالس!منينعكسأنيمكنهالضوءمن

الثانيالوسطيدخ!!الذيالضوءأما.السطحخلال

امتصاصإم!صانيةإلىبالإضافة(مسارهاتحاه)يغيرفينكسر

شأالسطععلىالتيالجزيئاتبوساطةالضوءمنجزء

الثاني.الوسطداخل

دونالضوئيةالأشعةابمرورالشفافةالملادةوتسمح

شبهالموادأماخلاأعا.مرالرؤيةيم!سوعليهحلطها،

خلالها،بالمرورالضوءلأشعةتسمحرءأيضافهيالشفافة

تمكنلاولذلك،الضوئيةالأشعةااختلا!أإلىتؤديولكنها

الشفافةغيرالموادأماالمواد.هذهخلاللوضوحالرؤيةمن

المرور.منالضوءتمنعفإنهاالمعتمةأو

البلياردوكرةارتدادسطحعلىالضوءانع!ساسيمتعبه

علىعمودياخطاتخي!البلياردو.منضدةطرفعند

وتسمىالعمودييسمىالحطهذامثل.الانعكاسسطح

زاويةأحموديارأصساقصاأحشعاعامساربينالمحصهمورةالزاوية

بالسمبةاشاويةنفصرالمشع!س!الشعاويكود.السقوط

الأخرىاالجهةصتوأس!ش،الساقطالشعاعمث!للعمودي

-ة

ولت-9

يوفر.الفصةنتراتمتلالموادلعض!ىكيميائيةتغيراتالفوءيسبب

الأسودإلىالمحلولويعيرالحزيءل!-اللارمةأ!اقةا)أع!(ا!وشودا

)أسم!!(.

وإنحتىالطريقةبنفسالانعكاسويعمل.العموديمن

منالشعاعينعكسمكانشأي.خشنةالأسطحاكانت

نقطةعندالعموديمعتكونالتيالزاويةفإد،سطحه

.السقوطزاويةتساويالسقوط

جميعفإن،أملسسطحمنالضوءينع!صسعمدما

منالضوءينعكسوعسدما.الاتجاهنفص!فيتنع!صأشعته

ذلك.عديدةباتجاهاتتنعكسأشعتهفإنخشنسص!!

باتجاهاتتشيرالسقوطنقاطجميععندالأعمدةلأد

الكهروضوئيةالظاهرة

للفموء

ويسيرملوعطبقةدىدرةم!إلكترولاا!وتورايطلق.الشمسيةالحلايادىكوبائياياراالصوءدوتولاتطقةتصمع

أحرىمرةويعودحمل،حلال،الخليةحارجلىالإا!صرويسري.سلوعطبقةإلىس-موصلةحلالالإلكترود

.ملوعطبقةإلى



لابينماالمرآةفيصورتكترىأنيمكنكلذلك.عديدة

.الانعكاسانظر:.الورقمنقطعةفيتراهاأنيمكن

تتغيرسرعتهفإنسطح،خلالالضوءيمروعندما

منمختلفةنوعياتخلاليسيرالضوءلأنهذاويحدث

فإنزجاجإلىهواءمنالضوءمرإذافمثلا،الجزيئات

منكثافةأكثرالزجاججزيئاتلأنوذلكتقل،سرعته

الزاويةماعدازاويةبأيالضوءدخلوإذاالهواء.جزيئات

بمعنىأوالسيراتجاهيغيرالضوءسرعةفيالتغيرفإن،القائمة

ينكسر.الضوءفإنآخر

يميلفإنهالزجاجإلىالهواءمنالشعاعيمروعندما

علىالانحناءمقدارويعتمد،السطحعلىعموديباتجاه

الأنواعفيالضوءينكسر.الشعاعإليهاالداخلالمادةنوعية

ويكسر.مختلفةبكمياتوالبلاستيكالزجاجمنالختلفة

والبلاستيك.الزجا!منأكثرالضوءالماس

ماءكأسفيرصاصقلمضعالانكسارولملاحظة

.واحدةجهةومنأعلىمنالرصاصقلمإلىانظروبعدها

منالضوءويأتيالماء.سطحعندانحنىوكأنهالقلميبدو

شعاعيمربينماالعينإلىمباشرةالقلممنالأعلىالجزء

الذيوالهواءالماءبينالفاصلالسطحخلالالأسفلالجزء

قلمأسفلمنيأتىكأنهيبدوولذلك،الشعاعينكسرعنده

الانكسار.انظر:.قمتهعندمنحنيارصاص

فيبدوالضوء.منمحددةألواناالمعتمةالموادتمتص

لأنأحمر،الأبيضللضوءوالمعرضبالأحمرالمجلدالكتاب

الأخرىالألوانجميعتمتصالسطحعلىالتيالجزيئات

حرارةإلىبسرعةالضوءمنالممتصةالطاقةوتتغيرللضوء.

محددةألواناأيضاالشفافةالموادوتمتص.السطحوتسخن

.أصباغأوألوانعلىتحتويكانتإذا

وأالجزيئاتأوللذراتيحدثماتصف.الاستطارة

ترسلالضوء.أشعةبهاتصطدمعندما،الصغيرةالأجسام

يسببوهذا،جديدةاتجاهاتفىالأشعةالأجسامهذه

لأنوذلكزرقاءالصافيةالسماءوتبدو.الأشعةاستطارة

جزيئاتبولمماطةباتجاهناتستطيرالزرقاءالأشعةمعظم

الشمس.ضوءفيالأخرىالألوانعكسعلىالهواء

برتقاليةوكأنهاتبدوالأفقمنقريبةتكونعندماوالشمس

فقدقديكونإلينايصلالذيالضوءلأنوذلكحمراء،أو

الاستطارة.بوساطةالأخرىالألوانمعظم

بأنهالحالاتمعظمفىالضوءيعرف.التداخل

ضوئيتانموجتانتمرفعندما.وقاعقمةمنهالكلموجات

لذلكبعضهمافيتتداخلانفإنهماالنقطةنفسخلال

أنهافترض.بعضمنبعضهماتطرحانأوتجمعانفإنهما

الوقتفيتمرفإنهالنقطةخلاللموجةقمةمرتمامتى

لتعطامبعضهماوتجتفالقمتان.أخرىلموجةقمةنفسه

الضوء933

وتعطيالبناء،التداخلإمحمليةاهذهوتسمى.كبرىقمة

افترضناوإذا.منفردةموجةأيتعطيهمماأكثرساطعاضوءا

خلالتمرلموجةقمةوجدتمامتىأنهذلكمنبدلأ

القاعفإن،خلالهتمرأخرىلموصةقاعهناككانالنقطة

وامعتمةالنقطةويتركالفحةارتفاعمنيقللسوف

.الهدامبالتداخلالعمليةهذهوتسمى.مظلمة

تعتيمأوسطوععنهاينتجالتيالتداخلظاهرةووجود

الموجيةالنظريةتؤيدالتياهـججأقوىمنهيللضوء

التداخلمنأنماطاالموجاتجمئأنواعوتنتجللضوء.

متجاورتين.صغيرتينفتحتينخلاا!تمرعندماوالهدامالبناء

القرنبدايةفييونجتوماسالإنجلإفىيالعالمبرهنوقد

بإرسالللضوءالموجيةالطيعةعلىالميلاديعشرالتاسع

الذيالضوءويصل.ضيقتينفتحتير،خلالضوئيشعاع

غيرالضوءطبيعةكانتفإذا.شاش!ةإلىالفتحتينمنيخرج

ضيقتين،ساطعتينكنقطينالشاشةعلىيظهرفإنه،موجية

عندماأنهالواقعلكن،فتحةم!قتخرجمنهماواحدةكل

ألاخر،الضوءمعينتشرفإنه،فتحةكلمنالضوءيخرج

تسمىمعتمةوأخرى!نححيئةبخطوطالشاشةوتمتلئ

معقمةالموجتانتصلعندمالااصعةأهدابتتكون.الأهداب

تصلعندمامعتمةأهدابوتكونبناء.تداخلالتعطيقمة

التداخل.انظر:هداما.تداخلالتعطيقاعمعقمةالموجتان

فىفتحةكلخلاليمرالذيالضوءينتشرالحيود.

فالحيودالحيود.الانتشارمنالنوعهذاويسمى،يونجتجربة

الضوءأنعلىتنصالتيخقيقة4امننابخالتداخلفىكما

تسيرعندماقليلاالضوءا!وجةوتنتشر.كموجةيتصرف

خلاليمرأوصغير،جسيملح!أو،صغيرةفتحةخلال

الفتحاتلكن،المياهجاتصكذلكوتنتشر.حافة

منأكبرتكونأنيجبالازتشارتسببالتيوالأجسام

الضعحيوديكونأنويمكن.الضوءحالةفيالتيتلك

جداصغيرجسيمرؤية-خاولتأنكافترضمزعجا.أمرا

التكبيرقدرةزادتفكلما.ءطليةكفاءةذيمجهربوساطة

الجسمحافاتعلىتبدوفإنهأكثر!قربعنالجسملرؤية

عندماينكسرالضوءأنسببهامغشاةحافةوكل.غشاوة

العين.اىإطريقهفيالحافةخلاليمر

شعاعألواندراسةالحيوديخا-مأخرىناحيةمن

ويحتويالحيود.محزور!سمىنبيطةاستخدمناإذاالضوء

الضوء.تعطيناالتيالنحيفةالفتحارتالافعلىالمحزوز

وانتشارقليلا،مختلفةبكميةالضوءفيلونكليحيد

ويستخدم.لونكلرؤيةبإاصكاننايجعلالكبربهذاالألوان

فيالألوانتفصلالتيالتلمم!كوباتفيالحيودمحزوز

المواددراسةمنالعلماءيمكنو!ذاالنجوممنالقادمالضوء

الحيود.انفى:.النجوممنهاتتألفالتي
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فتشتت.ألوانهإلىالضوءفصلهو)التقزح(.التشتت

الكامل.المرئيالطففيالألوانيفصلالأبيضالضوء

خلالالضوءإرسالهيالضوءتشتيتطرقوإحدى

ولذلكمختلفةبقيمتنكسرالختلفةفالألوانمنشور.

تشتيتأيضايمكنهماوالاستطارةوالحيود.الألوانتنفصل

الضوء.

فىالمنتظمة)التغيراتتردداتيتضمن.الاستقطاب

الضوء.موجاتتؤلفالتيالكهربائيةالحقول(القوة

وفي.الأسهمبوساطةالتردداتاتجاهاتتحديدويمكن

متعددةأتجاهاتالأسهمتتخذ،نراهالذيالضوءمعظم

يكونالضوءهذاومثل.الشعاعمسارعلىعموديةوتكون

ينعكسالأسهمهذهمنقليلعددويبقى.مستقطبغير

الهواء.جزيئاتمنيستطجرأومعينةزاويةعندالأسطحمن

اتجاهأوواحداتجاهفيتشيرالأسهمكلكانتوإذا

عندماافترضمستقطبا.يكونالضوءفإنله،معاكعم!

إلىتشيرأسهمهأنإليكالطريقمنالشمسضوءينعكس

نظاراتبوضعكتمنعهأنويمكنكفقط،يمينكأويسارك

تمئفهذه،الاستقطابمصفياتعلىتحتويشمسية

ا!وءانظر:يميئا.أوشمالأالتذبذبمنالضوء

المستقطب.

تغييرالضوءلطاقةيمكنللفوء.الكيميائيهالتأثيرات

المثالسبيلفعلىامتصاصها.بوساطةكيميائياالموادأسطح

للفيلمالفضةحبيباتجزيئاتكيميائياالضوءيغير

ويمكن.عليهالصورةتسجيليمكنولذلك،الضوئى

صبغتهابتغيرالأقمشةألوانيبهتأنالقويللضوء

الضوء،بوساطةكيميائياتتغيرالعينوشبكيةكيميائيا.

انظر:للبصر.بالنسبةإشاراتتنتجالشبكيةفإنولذلك

فيالفوئيللتركيبضروريعاملوالضوء.العين

انظر:الغذاء.لإنتاجاللازمةالعمليةيمثلالذيالنبات

الضوئي.التركيب

عندما.الضوئيةوالموصليةالكهروضوئيةالظاهرة

منالإلكتروناتتحررطاقتهفإنالضوءمعينةموادتمتص

الإلكتروناتهذهوتمرالمواد.أسطحعلىالتىالذرات

تيارصورةفيدائرةخلالالأجهزةبعضفيالحرة

الكهروضوئيةوالخلاياالشمسيةالخلاياوتعمل.كهربائي

الكهربائية.العينانظر:.الكهروضوئيالتأثيربوساطة

موصلاتوتصبح،ضوئيةعلاتموالموادبعضوتسمى

الضوء.عليهايسلطعندماللكصباءجيدة

الضوءقياس

منمتنوعةبمقاييسللضوءالموجيالطولالعلماءيقيس

الوحداتهذهوإحدى.والإمبراطوريةالمتريةالوحدات

يساويالذيالمايكروميترهىالمعروفةالمترية

المرئيالطففيللضوءالموجيوالطولمتر..،.....ا

للبنفسجيمايكروميتر.،4حواليمنالمنطقةفيمحصور

والتردد.القانىللأحمرمايكرومتر.7،حواليإلىالغامق

الطولإلىالموجةسرعةبينالنسبةيساويموجةلأي

ترددلهافالموجةالهرتز.تسمىبوحداتويقاسالموجى،

نقطةخلالتمرواحدةقمةكانتإذاواحداهرتزايساوي

هرتز001يساويترددلهاوالموجة.ثانيةكلفيمحددة

كلفيللقياسمحددةنقطةخلالتمرقمة001كانتإذا

لكلمترمليون003بسرعةالفراغفيالضوءيسير.ثانية

وسرعةقصيرموجيطوللهالمرئيالضوءولأنتقريبا.ثانية

بلومنالكرة!حمنمربعمتركليضيءواحد،مترقطرهالصصكرةداحل(،اليمين)إلىواحدةشمعة،ضوئيمصدرالأسالميةالوحدات

سار،كلماينتشرالضوءولأنواحد.للكسيضيئهااليسار()إلى،مربعمترمساحةعلىواحدلومىوسقوطالصوء.واحدسالضوءلقياس

لكس.4أومربعةأمتار4علىالمنتثرالضوءمىواحدلومنعلىيحصلالضوئىالمصدرسمترينيبعدالس!إلذيفإن

مر!ريع1
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يساويمثلا،البنفسجيالضوءفتردد.عالترددفلهعالية

هرتز.مليونمليون075

مختلفةوحداتالعلماءاممتخدمالضوء.سطوع

الضوءشعاعفىالطاقةوكميةالضوءمصدرسطوعلقياس

المصدر.ذلكمنالاق!

ضوئىمصدرأيبوساطةالمنتجةالضوءكميةتسمى

المستخدمةوالوحدةالمصدر،لذلكالاستضاءةشدة

شدةوأخذت.الشمعةتسمىالاستضاءةشدةلقياس

مصنوعةمعينبحجمشمعةبوساطةالمنتجةالاستضاءة

ثابتةقياسوحدة،عديدةلسنوات،الحوتزيتمن

شمعةتوفرلمذلكومع،الشمعةالوحدةهذهوسميت

الضوء.لقياساتوثابتابسيطااستخدافاالحوتزيت

منالمنطلقةالضوءكميةبأنهاالانالواحدةالشمعةوتعرف

هرتز(،مليونمليون54)0ترددامحددعندييعثمصدر

تسمىمساحةوحدةلكلواط683)محددةشدةوعند

.(ستيراديان

سطوعمدىإلىبالشموعالمصدرضوءلثمدةتشيرولا

.منضدةأوكتابمثلجسمسطحإلىيصلعندماالضوء

الضيائيالدفقأوالضوئيالتدفقكنافةنقي!أنوقبل

مسافةنقيسأنعلينايجب(،السطحعلىالساقط)الضوء

ويمكننا.والجسمالمصدربينالفراغخلالالضوءانتقال

كيفيةولمعرفةلومن.تسمىبوحدةالضوءشمعاعقياس

وسطفيضوئيامصدراهناكأنتصوراللومن،قياس

الكرويللجسمالداخلىالسطيحوفي.كرويتجويف

كانفإذا.الكرويالجسمقطرمربنصفتساويمساحة

مصدركانو،المثالسبيلعلىواحدا،متراالقطرنصف

المساحةفإن،واحدةشمعةتساويإضاءةشدةلهالضوء

تدفق)سرعةضوئيفيضعلىتحصلسوفالمقطوعة

واحد.بلومنيقدرالضوء(

التدفقكثافةالمتريالنظامفيالمهندسونويقيس

ضوئيتدفقكثافةوينتجلكستسمىبوحداتالضوئى

مساحةعلىالضوءمنواحدالومناواحد،لكسمقدارها

وحداتالإمبراطوريالنظامفيويستخدمواحد.مربعمتر

قدممقدارهاضوئيتدفقكثافةوينتج.شمعة-قدمتسمى

مسافةعلىيسقطالضوءمنواحدبلومنواحدةشمعة-

واحد.مربعقدممقدارها

مربعمععكسيامساحةعلىالساقطالضوءشدةتتغير

المسافةزادتإذاولهذا.والسطحالمصدربينالتىالمسافة

،الزيادةتلكمربعبمقدارتقلالضوئيالتدفقكثافةفإن

كانفإذاالعكسى.التربيعبقانونالعلاقةهذهوتسمى

بعدعلىالضوءمنواحدلكسعلىيحصلالسطح

مترينلمسافةأزيحثمالمصدر،منواحدمترمقدارهامسافة

علىيحصلسوفالسطحصذافإنالمصدر،منمربعين

ينتشرالضوءلأنهذاويص!ثالضوء.منلكس

المصدر.منخارجا

ينتقللمدوكأنهالضوءأنمنبالرغمالضوء.سرعة

الحقيقةفىفإنه،النافذةستارةرفعلحظةفيالغرفةخلال

الضوءوسرعة.مسافةلأيللانت!الالوقتبعضيستغرق

هي-انتقالهالذراتتعطللاحيث-الفراغخلال

ثابتةإنهاالسرعةهذهعنوية،ل.ثانيةكم/297.992

المثالسبيلفعلىالضوء..!درحركةعلىتعتمدلالأنها

نفسمتحرككهربائيءحشعلمنالمنبعثللضوءتكون

ولا.ثابتكهربائيمشعلهـنالمنبعثللضوءالسرعة

أسس!منواحدةوهياطكقيقة،هذهكنهالعلماءيعرف

..للنسبيةأينشتايننظرية

هىهل،الضوءسرعةفىالفلممنذالناساختلف

الإيطاليالطيعةعالمولكن.نهائيةلاأممحددةسرعة

تجربته،الميلاديعشرالسابعالقرنأوائلفىصممجاليليو

أحدجاليليوأرسلالأمر.ليصسمالضوءسرعةلقياس

غطاءبفتحلهفالتعليماتبعيدةهضبةإلىالمساعدين

هضبةعلىالموجودجاليليويشا!دعندمايحملهفانوس

بمعرفتهأنهجاليليوهدفاشكان.فانوسهغطاءيفتحأخرى

الضوءسرعةحسابيىستطعالهضبتينبينللمسافة

رؤيتهولحظةللغطاءفتحه-لظةبينللزمنقياسهبوساطة

نأمنالرغمعلىالتجربةوتشملت.الثانىالفانوسلضوء

جداعاليةالضوءسرعةولأنمعقولأأ.كانجاليليوتفكير

القصير.منالزحسابيستطعلملذلك

حواليفيروميرأولاوس،الدنماركيالفلكيأتى

ثابتةبسرعةينتقلالضوءأنءلىبرهنتبشواهدام675

الفترةأنباريسفيعملهخلالروميرولاحظ)محدودة(.

يتغيرالكواكبخلفالمشتريأقماراختفاءبينالفاصلة

نأبالتاليوأدرك،والأرضالمشتريبينالمسافةبتغير

الوقتفيالاختلافهذافجمبللضوءالثابتةالسرعة

الضوءسرعةأنإلىروميرملاحظاتوأشارت.الفاصل

من%25الرقمهذاويمثلكم/ثانية،.000226هيالثابتة

الفعلية.السرعة

سنةفيمايكلسنألبرتالأهـريكىالفيزيائيوتوصل

الضوء،لسرعةالدقيقةالؤجاساتمنواحدةإلىام629

الفسوءمنالشعاعتعكسبصرعةتدورمراةا.فمكأ

أخرىمرةانعكسالعائدالش!عاعإنثمبعيد.عاكسإلى

سرعةمايكلسنثبت.الدوارةالمراةبولمماطةالملاحظإلى

مسارزمنخلالالصحيحةالزاويةإلىترجعبحيثالمراة

إذنالمرآةسرعة.أخرىمرةورجؤعهالعاك!سإلىالضوء

عدةالحقيقةفيمايكلسناتنخدمالضوء.سرعةإلىتشير
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أثناءالأسطوانةدورانزاويةإنبحيمسا،أسطوانةعلىمرايا

.صغيرةتكون،ورجوعهالعاكسإلىالضوءانتقال

تساويالضوءسرعةأنذلكمنواستنتج

الرقمهذافىالمحتملالخطأونسبة.كم/ثانية697.992

ثانية.لكلكيلومتراتأربعةمنأقل

للضوءفهمنا

القدماءالإغريقتوصلالضوء.عنالأولىالأفكار

آفاقفتحتالضوء،مجالفيالنظرياتبعضإلى

تئالفرصةولم،نظريةالأغلبفيكانت،لكنهادراسة

أبدعهاالتىالثريةالطيعةجوانبمنالحيويالجانبلهذا

فىالمسلمينالعلماءمنعدديدعلىإلالمسبحانهالخالق

وابنالهيثمبنالحسنمقدمتهمفييأتي،الوسطىالقرون

لمانتاجاهتمالذيوايدمانالمستشرفيقولوغيرهما.سينا

اليونانعنأخذواالمسلمينإن:العلومفيالمسلمينعلماء

علىطبقوهاثمفهمهافأحسنوا،النظرياتمنبعضا

جديدةنظرياتذلكمنواستنبطوامتباينةكثيرةحالات

.مبتكرةوبحوثا

الهيثمبنالحسنإسهاماتأبرزوكانت

ا!لناظركتابفيام(659930هـ،)354-.43

وقوسالقمروحالةوظائفهوالضوءطبيعةإلىالاهتداء

الكرويةوالمرايا،المتكافئالقطعذاتوالمراياقضح

بالبصرياتبعلمهفانتفع.والظلالوالخسوفوالكسوف

البولنديوفيتلوبيكونروجرمنكلالغزيروإنتاجه

كبلر.ويوهاندافينشيوليوناردو

إلىمراتخمسمنأكثرالجاظركتابهترجموقد

وحلل،اللونعنمستقلالضوءأنعلىيؤكدوفيه،اللاتينية

سبقوهمنذهبالتيالضوءوأشعةالإبصار،عمليةمرةلأول

قالحينفيفنراها،الأجسامإلىالعينمنتنبعثأنهاإلى

فتصلالجسمنقاطمننقطةكلعنتصدرإنها:الهيثمابن

الشيء.صورةالمخوإلىإليهاوتنقل،العينإلى

العدسةتكبيرإنوقالبالعدساتالهيثمابنواهتم

الانكساردرسكماتحدبها،مقدارعلىيتوقف

.والانعكاس

فيإلاالهيثمابنبعدبهيعتدالضوءفيعالميظهرولم

ففي.قرونسبعةنحوبعدأيالميلاديعشرالسالغالقرن

نيوتنإسحقالسيرالإنجليزيالعالماكتشفام666سنة

ووجد،الألوانجميعمنمؤلفالأبيضالضوءأن

نأيمكنالأبيضالشعاعفيلونكلأنالمنشوربامشخدام

منيتألفالضوءإنتقولنظريةنيوتنووضع.يفصل

،الفراغخلالمستقيمةخطوطفيتنتقلصغيرةأجسام

الضوئية.الجسيماتنظريةالنظريةوسمى

للضوء،نظريتهنيوتنفيهوضمعالذيالوقتنفسوفي

إنهويجنزكريستيانالهولنديوالفلكيالفيزيائىقال

لشرحالموجيةنظريتهوقدم.موجاتمنيتألفالضوء

الضوئيةالجسيماتنظريةالنظريتانتبدوالضوء.طبيعة

العلماءبينمجادلاتدارتوقدتمامامتضادتينوالموجية

عشرالتاسعالقرنبدايةوفي.سنة001لحواليحولهما

تداخليونجتوماسالإنجليزيالفيزيائيشرحالميلادي

أحدهمايلغيالضوءمنالشعاعينأنوأوضحالضوء

بنفسالمياهموجاتتتصرف.محددةشروطتحتالآخر

التداخلحدوثكيفيةفهمصعوبةبسببلكنالطريقة

علىكبرهانيونجتجربةالعلماءمعظمقبلالجسيماتبين

للضوء.الموجيةالنظرية

الإنجليزيالفيزيائيوضع.الكهرومغنطيسيةالنظرية

النظريةأم864سنةفيماكسويلكلاركجيمس

التأثيرفإنالنظريةلهذهوطبقا.للكهرومغنطيسيةالرياضية

أحدهماالمغنطيسيةوالحقولالكهربائيةالحقوليغيرالذي

ماكسويلولموجات.الموجاتبسيريسمحالآخرعلى

للضوء.قيستالتيالنظريةالخواصنفسالنظرية

هيالضوء،تنتجالتي،الاهتزازيةالكهربائيةفالشحنات

الفيزيائيونبرهنوقد.الذراتفيالكهربائيةالشحنات

الكهربائيةالشحناتهذهوجودعلىسابقاالذريود

الموجيةالنظريةماكسويلعملعززوقد.الاهتزازية

للضوء.

بفكرةالكهرومغنطجسيةماكسويلنظريةتعارضت

منلأكثرالموجيةللنظريةالعلماءقبولطريقفيوقفت

الوسطيجدواأنعليهميجبأنهالعلماءشعرفقد.قرن

ذلكوعللواالضوء.موجاتخلالهتنتقلالذي)المادة(

يجبفإنهموجاتشكلعلىينتقلالضوءكانإذابأنه

فىالحالهو،كماخلالهتنتقلشيءهناكيكونأن

خلاله.للانتقالهواءإلىتحتاجالتيالصوتموجات

،مادةيكونلاقدالشيءهذافإنللضوءبالنسبةولكن

يتجنبولكي.الفراغفىالانتقاليمكنهالضوءلأن

يسيرالذيالولممطأنافترضواالصعوباتهذهالعلماء

الأثير.هوالضوءخلاله

خواصقياسأولملاحظتهجمئالمحاولاتوباءت

وجودبعدماقتناعاأكثرالعلماءوأصبح.بالفشلالأثير

التيالتجارببوساطةالأثيرنظريةتحطمتوقدالأثير.

مورلىإدواردالأمريكيوالفيزيائيمايكلسنألبرتأجراها

.ام887سنةفي

بلانكماكسالألمانيالعالماكتشف.الكمميكانيكا

بالنسبةالعمليةالنتائجمعتنسجممعادلةام009سنةفي

بلانكيستطعولم.ساخنسطحمنالضوءلانبعاث
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بأنتنبأتالمعادلةأنأدركلكنه،المعادلةهذهنجاحتفسير

قيماالس!بملكعلىجداالصغيرةالضوءباعثات

نأيمكنثابتةبقيمالطاقةتحددوعندما.الطاقةمنمحدودة

كميا(.احتسابها)يكونمكماةإنهايقال

نفعسهالضوءأنام509سنةفيأينشتايناكتشف

المنبعثالضوءكانإذابأنهذلكأينشتاينوعلل.مكمى

يبعثهاالتيالطاقةفإن،الطاقةمنفقطمحددةقيمايمللث

علىالضوءويأتي.الكميةخواصهاعلىتحافظالضوء

واعتبار.الكماتتسمىالطاقةمنصغيرةرزمشكل

تقومالتىالتجاربنتاللعضلنايفسرمكماةطاقةالضوء

الموجيةالنظريةمنبدلاالضوئيةالجسيماتنظريةعلى

بالفوتونات.الضوئيةالجسيماتهذهوتعرفللضوء.

بورنيلزالدنماركيالفيزيائىأوضحام319عاموفى

إلىالطاقةتعطىوعندما.مكماةأيضاهىالذراتطاقةأن

الذرةفإنعليها،الضوءبسقوطأوتصادمبوساطةذرة

وتصبح.فقطالطاقةمنمحددةقيماتقبلأنتستطع

الطاقةمنتتخلصتهبطوعندما،فثارةالطريقةبهذهالذرة

إلىالزائدةالطاقةهذهتحملواحدةطريقةوتوجد.الزائدة

نوعكلويقبل.فوتوناتبعثبوساطةوهيالذرةخارج

عندمالذلك،الطاقةمنمختلفةمجموعاتالذراتمن

منالواحدالنوعمنالفوتوناتفإنالضوء،الذراتتبعث

أنواعمنالمنبعثةالفوتوناتمنالطاقةفيتختلفالذرات

.الذراتمنأخرى

هوالكمميكانيكاباسمالمعروفالفيزيائىالحقل

مكميين.يكوناأنوالضوءللذراتيمكنكيفدراسة

يتصرفانوالمادةالضوءأنحقيقةالكمميكانيكاوتتضمن

فيوجسيماتالتجارببعضفيموجاتصورةفي

.أخرىتجارب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

جمترا

لبرتأ،ينينشتاأ

كارلماكس،بلانك

شيكراندراتشاالسير،رامان

ليونبرنارجان،فوكوه

كلاركجيمس،ماكسويل

أبراهامألبرتمايكلسن،

إسحقالسير،نيوتن

كريستيانيجنز،ها

عليأبو،الهيتمابن

أخرىمقالات

لأثيرا

الضوئيالاشعاع

الحمراءتحتالأشعة

البنفسجيةفوقالأشعة

الإضاءة

الإنجستروم

الانعكاس

صلةذات

الانكسار

علم،البصريات

الليفيةالبصريات

التداخل

الضوئيالتركيب

التفسفر

الأحيائيالتفسفر

الضوئيالزيغالتلسكوب

ظاهرة،زيمانالحيود

شمعةقدمالسرا!

قزخقوسالشمس

الضوئيةالكيمياءالقياسيةالشمحة

اللونالضوئىالمضاعفصمام

الليزرالكهربائىالقوسضوء

المجهراهسشقطبالضوء

الضوءمقياسالظل

الطفمقياسالمشعشعالظل

لموبتاسةلحدا

الكهرومغنطيسيةالموجاتوالمسلمينالعربعندالحلوم

الكمميكانيكاالكهربائيةالعين

حلقات،نيوتنالفلق

الفلورة

الموضوععناصم

الضوءمصادر-أ

ينئالضوءكيف-أ

للضوءأخرىمصادر-ب

الفموءطبيعة-2

الفوتونات-أ

الكهروم!لمحسيةالموجات-ب

الضوءخواص-3

التشتتهـ-،الانكسا،الانعكاس-أ

الاستقطاب-ووالامتصاص

للضوءالكيميائيةالتأثيرات-زالاستطارة-ب

الكهروضوئيةالظاهرة-حالتداخل-ج

الضوئيةوالموصليةالحيود-د

الضوءقياس-4

الضوءسطوع-أ

الضوءيعرعةب

للضوءفهمنا-5

الضوءعنالأولىالأفكار-أ

الكهرومغنمايسيةالنظرية-ب

الكم.ميكانيكا

ا!شلة

ا

-3

-5

6

7

8

-01

المرئية؟المن!ةفىموجيأكرهـطوللهالذيالضوءلونما

؟الفوتوناتما

؟جسيماتكلهأوجاتممكلهالضوءيعتبرلالماذا

باللومن؟تقاسالتي،الضوءمصدرخاصيةما

الاشقطاب؟الى-اخل،الحيود،عنتعرفماذا

للضوء؟بعثهاالذراتتسخينيسببكيف

الأثير؟يسمىوسطخلالينتقلالضوءإنالحلماءقاللماذا

المرفط؟الطهيفما

الماء؟سطحعندمائلأالماءكأسفمبالرصاصقلميظهرلماذا

كلاركجيمسالبريطانيالفيزيائيوضعهاالتيالنظريةما

للضوء؟الموجيةاكعلريةعززتالتيماكسويل
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فيوئرى،المغيببعدالغربفييكونماأفضلئرىالأبراجضوء

.الشروققبلالشرق

خانتلضوءالشكلمخروطيوهجالأيراجصوء

،مباشرةالمغيببعدالغربجهةمنيرىالسماء،فيينتشر

ضوءويظهر.بقليلالشروققبلالشرقجهةمنويرى

يخفتثمالشمسمنبالقربيكونماأقوىالأبراج

فىمتوسطةنقطةعند،بسهولةتتبعهويمكنتدريجيا.

تقابلمنطقةفىأخرىمرةالضوءهذاويظهرالسماء.

.مباشرةالشمس

قبالةيرىلأنهالاسمهذاالأبراجعلىأطلقوقد

يأالبروجدائرةطولعلىتقعالتيالأبراجسلاسل

ويتمثل.الأرضحولالشمسلمسارالظاهريةالدائرة

جزيئاتمنهائلةأعداداأنفىالضوءلهذاالمقبولالتفسير

تعكسالداخليالشمسىالنظامحولتنتشرمادةمندقيقة

تظلمحينمامرئيةالجزيئاتهذهوتصبح،الشمسضوء

أنقاضمنتعدهذهالترابذراتأنويعتقدالسماء.

أيفئاالمقابلالوهجوينشأ.الصغيرةوالكواكبالمذنبات

الشمس.ضوءتعكسالتيالترابذراتعن

فوقالأشعةانظر:.المرئيعيرالضوء

النفسجية.

فيهايتوهجمضيئةنبيطةالكهربفيالقوسصوء

فراغعبربالاندفاعوذلك،الكهربائيالتياربفعلالضوء

التيارسريانوينئمنالتيار.قطبيباسميعرفانقطينبين

يعرفماالقطينلهذينالفاصلالفراغعبرالكهربائى

ويقوم.الكهربائىالقوسانظر:.الكهربائيالقوسباسم

عاليا،تسخيناالقطينأطرافبتسخينالكهربائىالقوس

شديد.ضوئيتوهجينئكلنه

مدببةقطعالتيارلقطيالمألوفالنموذجىوالشكل

متنوعة.كيميائيةبموادالخلوطأوالصرفالكربونمن

عبرالقطبينأحدطرفمنالكهربائيالتياريندفعوعندما

إلىيحيلهماالآخر،القطبطرفإلىالفاصلةالفجوة

السببولهذاتدريجيا.تلاشيهمافييتسببمتوهجبخار

تثبيتفىيتحكماليتحكمبجهازالتركيباتتزويديتم

بتوحيدمنظميقومكما.القطبينطرفيبينالفاصلةالمسافة

الكهربائى.التيارمعدل

جهازأولالكربونيبالقوسالإضاءةمصباحكان

محدودلكنهتجاريا،يعممالكهربائيةللإضاءةعملى

فياستعمالهوينحصرالحاضر.الوقتفيالاستعمال

كالمصابيحالتركيز،القويةالساطعةالإضاءةمتطلبات

المسرحية،الإضاءةومصابيحمثلا،-الكشافات-الكاشفة

فييستعملكما.الأمراضوعلاج،الفوتوغرافيوالتصوير

المتخصصة.الإضاءةوبحوث)الميكروسكوبات(المجاهر

ذاتالزينونمصابئكلازصناعةفيكذلكيستعمل

السينمائي.العرضالاتفيالمستعملةالعاليالضغط

الكهربائي.الضوء:أيضاانظر

الكهربائيةالطاقةتستخدمنبيطةالكهربئيالضوء

شائعاالكهربائيالضوءأصبحأنوإلى.مرئيضوءلإنتاج

الليلفييرونالناسكانالعشرينالقرنبداياتفي

ع!أبقيوتد.ام881عاملندنجسرأنارتالكهربايةالأضواء

الاحوالفيلاستخدامهاذللثقبلموجودةكانتالتىالغازيةالأضواء

الطارئة.
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منرشاش!ويظهر.السعوديةالعرييةبالمملكةجدةمدينةفيليلىمنظر

.تجاري

وأالغازومصابيحوالنارالشموعأضواءعلىبالاعتماد

الزيت.مصابيح

كهربائيضوءمصدرعلىإمامصباحكلمةوتدل

المقالةهذهوتبحثالمصدر.يحويالذيالهيكلعلىوإما

لتدلمصباحكلمةوتستخدمالكهربائىالضوءمصادرفي

المصابئمنرئيسياننوعانوهناك.ضوئيمصدرعلى

منلمزيد.الغازيالتفريغمصابيح2-متوهجةمصالمحا-

انظر:.الكهربائيالضوءالعمتخداماتعنالمعلومات

.الإضاءة

المتوهجةالمصابيح

الكهربائيالضوءمصادرأكثرالمتوهجةالمصابيحتعد

أضواءفإنكذلكتقريبا.بيتكلفيوتوجدشيوعا،

منأنواعأيضاهي،الكهربائيةاليدومصابيح،السيارة

المتوهجة.المصابيح

علىمتوهجمصباحمنالمنبعثةالإضاءةكميةوتعتمد

المصابيحومعظميستهلكها.التيالكهرباءكمية

51و.04بينقدرتهاتتراوحالبيوتفيالمستخدمة

مجمععلىللإضاءةوبعضهاالتجاريللإعلانبعضهاالباهرةلأضواء

الضوءكميةالإضاءة5!ندسوويقيس.القدرةمنواطا

فمصباحلومن.تدعىبوحدةمامصباحمنالمنبعثة

لومن.0751.نحويعطيواط001قدرتهعادي

بالواطمامصباحيستهلكهاالتىالقدرةكميةوتطع

نفسه.المصباحعلى

أساسيةأجزاءثلاثةمنصخوهجمصباحكليتكون

الضوء،الفتيلةوتصدر.القاعدة3-الزجاجة2-الفتيلةا-

العمل.بهذاالقيامفيفتساكاتدانوالقاعدةالزجاجةأما

تسري.ملولبرفيعسلكالمئبر(.)خيطالفتيلة

هذهعلىلكن.المصباحإ،شمعالعندالسلكفيالكهرباء

ذلكلممبيلوفي.الفتيلةمصاومةعلىالتغلبالكهرباء

ودرجة.م00502منأكثرإلم،الفتيلةالكهرباءتسخن

الضوء.تبعثال!شيلةتجعلهذهالعاليةالحرارة

صنعفىالتنجستنفلزافىصابيحصانعويستخدم

حرارةدرجاتأماميصمدنجعلهالفلزهذاقوةلأنبمالفتائل

فتيلةمنالمنبعثالضوءودشألفينصهر.أندونعالية

منالمنبعثالضوءألوان"كلمنخليطمنتنجستن

الشمس.
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ويمكن.واحدةفتيلةمنأكثرمنالمصابيحبعضتتألف

كمياتإنتاجللمصابيحيمكنحتىفرديا،الفتائلهذهإشعال

علىمامصباحيحتويأنيمكنفمثلاالضوء.منمختلفة

لطريقةوتبعا.واط001قدرتهاوأخرىواطا05قدرتهافتيلة

ضوءعلىالحصوليمكنمعاأومنفردتينالفتيلتينإشعال

واطا.015أوواط001أوواطا05يقابل

فتحفظهاالفتيلةعنالهواءإبعادعلىتعمل.الزجاجة

منخليطالمصابئكلىمعظموتحتوي.الاحتراقمن

وذلك،والنيتروجينالأرجونغازيمنغالبهاالغازات

الفتيلةعمرإطالةفيالغازاتهذهوتساعدالهواء.منبدلآ

الزجاجة.داخلالانتشارمنالكهرباءوتمنع

فييساعدطلاءمنبطبقةعادةالمصباحزجاجةتغطى

وتستخدم.للعينبهرهمنويقلل،الفتيلةمنالضوءبعثرة

أماما.بحمضالزجاجةحفريمكنأوالسليكا،مادةلذلك

لونإلاالألوانكليحجببلونفتطلى،الملونةالمصابيح

أشكالذلكفيبماعدةأشكالوتنئالمصابئفيالطلاء.

أنبوبية.أومستديرةوأخرى،كمثريةوأشكالالنار،كشعلة

غالباالسببيكونالمتوهجةالمصابيحتحترقوعندما

نأوقبلانقطاعها.النهايةوفى،للفتيلةالتدريجىالتبخر

تقومالزجاجةداخلالغازمنتياراتفإن،ذلكيحدث

للزجاجة.الداخليالسطحعلىالمتبخرالتنجستنبنشر

علىسوداءطبقةترسيبفيالمتبخرالتنجسقويتسبب

الترسبوهذا.الزجاجةجداراسودادتدعىالسطح

.المصباحكفاءةمنيقللوبالتاليالضوءمنبعضايحجب

واط05

التنجستن-مصباحالمصابئويدعىأنواعأحدوفي

انفا.المذكورةالاسودادعمليةتجنبيمكنالهالوجين

تحتويكوارتزيةزجاجةعلىالمصباحهذامثلويحتوي

اليود.أوالبروممثلالهالوجينعائلةمنقليلةكميةعلى

التنجعسقبخارمعالزجاجةداخلالهالوجينويتحد

لكنالفتيلةيلامسحتىالغازهذاويتحركغازا.ويكون

يعادوبذاالغاز.حلعلىتعملالعاليةالفتيلةحرارة

الهالوجينوينطلقالفتيلةعلىالمتبخرالتنجسقترسيب

الفتيلة.منالمتبخرالتنجستنمعأخرىمرةليتحد

بوصلوتقوموتثبتهقائماالمصباحتحمل.القاعدة

الكهربائية.بالدائرةالمصباح

الغازيالتفرغمصابيح

طريقعنالضوءلمحانتاجمصابئالتفربالغازيةتقوم

توهجمنبدلأ،الضغطتحتغازخلالالكهرباءمرور

وتسمىكهربائيا.تفريغاتدعىالعمليةهذهومثل.الفتيلة

وتضم.كهربائيتمريغمصايحأحيائاالمصابيحهذهمثل

ومصاييحالمصابئالفلورية:المصابيحمنالعائلةهذه

ومصايئالضغطمنخفضةالصوديومومصابيحالنيون

الصوديومومصابيحالمعدنيةالهاليدومصابيحالزئبقبخار

مننوعاالكهربائىالقوسضوءويعد.الضغطعالية

لاالحالةهذهفيالتفريغولكن.الغازيالتفريغمصابيح

الكهربائي.القوسضوءانظر:.زجاجةداخليتم

لكنها،المنازلفيكثيراالفلوريةالمصابيحتستخدملا

التجارية.والمحلاتوالمدارسالمكاتبفيالاستخدامكثيرة

واطاء.

مشعلتانالفتيلتينكلا

فتائل

واصلة"سلاك

!ر-وداعمة

زحاجط-داعم

قاعدكأ

فتيلةعلىتشتملىالموهجاللصباحأجزاء

ورجاجةداخليةودعامةأكثرأووأحدة

.وقاعدة

05!تيلة

مشمعلةواط

001فتيلة

مطمأةواط

05!ئيلة

مطفأةواط

ديالتيارممر-

المصياح

001!تيلة

مشحلةواط

وصلىرشف-عاصحلةخلفية!ى

قغمنمحتلفةمستوياتثلاثةلتزويدفتيلتادفيهتستحدمممراتالثلانةذواللتوهجاللصباخ

ضوءالتحطيالفتائلإحدىتوهحعلىالقاعدةفيالموجودةالمحتلفةالوصلاتوتمماعدالضوء.

.واط051قوةلتعطاالفتيلتيرتوهثلتاأوواط،001أو05بمقدار
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مصابيحمنأخرىأنواعبتركيبالإضاءةمهندسوويقوم

الواسعة،الخارجيةوالداخليةالمساحاتفيالغازيالتفريغ

ومواقفوالطرقالمصاؤالمساحاتهذهمثلوتشمل

وتستخدم.المدرجةوالملابالتسويقومراكزالسيارات

التجارية.الإعلاناتفيمصابئالنيونمعظم

الغازيالتفريغمصابيحفإنالمصابئالفلوريةوباستثناء

إضاءةعندمختلفايبدوالأشسياءفلون.المنازلفيتستخدملا

مثيلتهاعلىالمصابيحهذهتكلفةتزيدكذلك،المصابيحهذه

أشدضوءاوتعطيأطولتعمرلكنها،المتوهجةالمصابيحمن

هذالكلجامعاحسابافإنولذا.القدرةمنواطكلمقابل

المتوهجة.المصابيحمنأرخصيجعلهاقد

تستخدم.الضغطالمنخفضةالغازيالتفريغمصابيح

ضغطتحتأخرىغازاتأوالنيونأوالارجونغازات

المصابيحالعائلةهذهوتضمالضوء.بإنتاجلتقوممنخفض

منخفضةالصوديومومصابيحالنيونومصابيحالفلورية

الضغط.

أنبوبمنالفلوريالمصباحيتكون.الفلوريةالمصابيح

ضغطتحتالأرجونوغازالزئبقغازعلىيحتويزجاجم!

انبعاثالأنبوبفيتسريالتىالكهرباءوتسبب.منخفض

ترىلاوالعينالمتبخر.الزئبقمنالبنفسجيةفوقالطاقة

نأكماضوء.صورةفيالبنفسجيةفوقالأشمعةطاقة

ضوءاتبعثمفسفرةبمادةمغطىللأنبوبالداخليالسطح

انظر:.البنفسجيةفوقالأشعةطاقةتصيبهاعندمامرئئا

الفوسفورية.المادة،الفلوريالمصباح

عندماتتوهجبالغاز،مملوءةأنابيب.النيونمصابيح

فينقينيونفغازداخلها.كهربائيةتفريغعمليةتحدث

الضوءإنتاجويمكن.اللونأحمرضوءايعطيصافأنبوب

وأ،أخرىبغازاتالنيونغازبمزجأخرىألوانفي

الطريقتين.هاتينمنمزيجأوملونةأنابيباستخدام

هذهمثلتتألف.الضغطالمنخفضةالصوديوممصابيح

الاخر.داخلمنهماواحدزجاجيينأنبوبينمنالمصابيح

منومزيجصلبصوديومعلىالداخلىالأنبوبيحتوي

البدايةفيالمصباحإشعالوعند.والأرجونالنيونغازي

معمتطابقاالاحمرارإلىمائلابرتقالئاضوءايبعثفإنه

فإنه،الصوديومسخنكلماولكن.النيونغازخصائص

.اللونأصفرذلكبعدالضوءويصبحيتبخر

مثلتستخدم.الضغطعاليةالغازىاللفريغمصابيح

مركباتأومعدنيةمركباتأو،الزئبقالمصابيحهذه

الضوء.إنتاجأجلمنعالضغطتحتأخرىكيماوية

الشدةعاليةالتفريغمصابيحأيضاالمصابيحهذهوتسمى

الفلزيةومصابئالهاليدالزئبقبخارمصابيحوتضم

الضغط.العاليةالصوديومومصابيح

داخلإحداهمازجاجتانلها،.الزئبقبخارمصابلح

منمصنوعةوهي-الداخليةالزجاجةوتسمى.الأخرى

فتقومالخارجيةالزجاجةأما،القوسيالأنبوب-الكوارتز

علىالقوسيالأنبوبويحتوي.القوسيالأنبوببحماية

المصباحفييوجدمماأعلىضغطتحتزئبقيبخار

إنتاجيستطعهذاالبخاريأالمصبافإنوبذا،الفلوري

منوينبعث.فوسفوريةبمادةطلا!4إلىالحاجةدونالضوء

إضافةالاخضرارإلىمائلاللونأزرقضوءالزئبقيالبخار

الزئبقبخارمصباحكانوإذا،البنفسجيةفوقالأشعةإلى

وبذاأحمر،ضوءاينتجلانهئجصافزجاحمنمصنوعا

وأ،رماديةأو،اللونبنيةمعهتبد،الحمراءالأجسامفإن

سطحفيهايغطىالتيالزئبقبخارمصابيحأماسوداء.

ضوءلمانتاجتقومفإنهافوسفوريةبمادةالخارجيةالزجاجة

أحمرضوءاتبعثالفوسفورمادةإنإذ؟ألوانعدةذي

مصابئوتعمر.البنفسجيةفواقالأشعةعليهاتقععندما

القدرةذاتالمصابيحمن!.هامنأكثرالزئبقبخار

خمسنحوييلغزمناتتطلبالمصابي!!هذهولكن،المماثلة

إلىوالوصولالزئبقيالبخارضغطلبناءدقائقسبعإلى

للضوء.كاملسطوع

علىالمصابيحهذهتحتويالفلونة.الهاليدمصابيح

مثلوتعمل.مإلهالوجين!نلزأيمنكيماويةمركبات

الضوءألوانمنمتوازنضوءإنتاجعلىالمركباتهذه

الزئبق،بخارمصابيححالةفمبيتوافرمماأكثرالطيعي

فإنكذلك.فوسفوريةمادةاستخداهـأإلىالحاجةودون

مقابل،عالضوءوإنتاجاعلويلة،بحياةتتمتعالمصابيحهذه

للاستعمالمثاليةالمصابيحهذهوتعد.القدرةمنواطكل

.المنازلداخلوأحياناالخارجم!

المصابيحهذهتشبه.الضغطعالصةالصوديوممصابيح

منمصنوعالقوسيأنبوبهال!ن،الزئبقبخارمصابيع

وتحتويالكوارتز.أوالزجاجمر،بدلأالألومنيومأكسيد

غازإلىإضافةوالزئبقالص!ديوبممنصلبمزيجبعلى

علىيعملأبيفيىبرتقالىضوءالمصباحمنوينبعثنادر.

أنهكما،الدكنةمننوعاواطضراءالزرقاءالألوانإكساب

حياةالمصباحولهذا.برتقاليلونإلىالأحمراللونيحول

عالية.ضوئيةوكفاءةطويلة

الكهربائيللضوءأخرىمصادر

خافتضوءمنهماينبعثكهـ.بائيضوءمصدراهناك

الثنائيالصماموهما،ال!هربائيةالطاقةاستخدامنتيجة

هذهتتطلبولا.الكهروضوئيةواللوحاتالضوء،م!ثع

يكفيلاضوءهالكنفتيلةأوتفريغاأوزجاجةالمصابيح

غرفة.لإضاءة
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صغيرةشرائحوهيللفوء.المشعةالثنائيةالصمامات

أخرىموصلةشبهمادةأيأو-الجاليومزرنيخيدمادةمن

أوأصفرأوأحمرضوءاالصماماتهذهوتعطي.صلبة

انظر:كهربائيةبطاقةذراتهاتهيجعندمااللونأخضر

أنهاكما،قليلةطاقةالصماماتهذهوتستهلكالضوء.

هذهمنمجموعاتوتستخدمجدا.طويلاتدوم

والساعاتالجيبوحاسباتالحواسيبفيالصمامات

مبنينمطيإظهاريتألفحروفا.أوأرقامالتكونالرقمية

يتمصغيرةصماماتمنعددمنالصماماتهذهعلى

الدوائرهذهوتعمل.حاسوبيةبدوائرفردئافيهاالتحكم

حرفالتشكلالصماماتهذهمنمعيننموذجإشعالعلى

رقما.أو

والساعاتالحديثةالحواسيبمنالعديدويعتمد

هذهوتستهلك.سائلةبلوريةمظهراتعلىالرقمية

الثنائيةالصماماتمنأقلقدرةالأخيرةالمظهرات

نظرامباشر،ضوءوجودفىإلاترىلالكنها،المذكورة

نفسها.منالضوءتبعثلالأنها

موادمنطبقاتمنتتألف.الكهروضوئيةاللوحات

يوصلشفافوطلاءمعدنيةصفيحةبينتحشرفسفورية

ومادةالصفيحةخلالالكهرباءتسريوعندماالكهرباء.

أخضرلودقذاتنئسطوعاالفوسفوريةالموادفإنالطلاء

قليلة.طاقةاللوحاتهذهوتستهلك.الزرقةإلىمائل

ينتجهمماأكثرضوءاتنتجلاالسطوععاليةلوحةولكن

أضواءاللوحاتهذهمثلوتصتخدم.عاديمصباحأصغر

الطائراتبعضفىوالأجهزةالقياسلوحاتوفيليلية

.والسيارات

تاريخدهنبذة

منعددقامالميلاديعشرالتاسيعالقرنمنتصفخلال

العديدفتمكنالكهرباء.منالضوءإنتاجبمحاولةالخترعين

هذهمثلوكانت.مصابئمتوهجةتطويرمنالروادمن

كانتلكنهاالبطارياتعلىالبدايةفيتعملالمصابيح

.تحترقماسريعا

مجردالكهربائيللضوءالشائعالاستخداميتطلبلم

لتوزيعرخيصةطريقةأيضاتطبوإنما،مصباحتوافر

الخترعطورلذا.المصابيحأصحابعلىالكهرباء

بالتاليوأصبح.كهذهطريقةأديسونتوماسالأمريكي

اخترع،ام987عامففي.الكهربائىالضوءمخترع

فتيلةالرئيسيةمكوناتهمنوكانالمتوهجمصباحهإديسون

منالأولىالسنواتوخلال.كربونيخليطمنمكونة

محطةأولأديسونطورعشرالميلاديالتاسعالقرن

هذهوكانتوتوزيعها.الكهرباءبتوليدتقومكهربائية

عملهاوبدأت.نيويوركبمدينةبيرلشارعفيتقعالمحطة

.أم882عام

بدأ،العشرينالقرنسنيأوائلوفي،ذلكوبعد

الإضاءةمناحيلتطويرالتجاربيجرونالمهندسون

أدىوقد.الغازيالتفريغمصابيحباستخدام،الكهربائية

بخارومصابيحالفلوريةالمصابيحتطويرإلىهذاعملهم

العشرين.القرنمنالثلاثينياتفيالزئبق

عامفيالكهربائيةالإضاءةاكتشافتموقد

والصماماتالسائلةالبلوريةالمظهراتأما.ام369

للأبحاثنتيجةتطويرهاتمفقدالضوء،المشعةالثنائية

الستينياتفيموصلةشبهنبائطباستخدامأجريتالتي

العشرينالقرنمنالسبعينياتفىأما.العشرينالقرنمن

مثل،فعالةضوءمصادرتطويرمنالباحثونتمكنفقد

العاليةتفرئالصوديومومصابيحالمعدنيةمصابئالهاليد

الضغط.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الفلوريالمصباحاممهربائيةاالدائرةألفاتوماس،أديسون

النيونالكهربائيالقوسضوءالك!بائيالتيار

ترتيبذاتضوئيةموجاتالمستقطبالضوء

ترتيبفلها،العاديالضوءموجاتأما.منتظمبسيط

هوالعاديالضوءمصدركانوسواء.منتظمغيرمعقد

غيرموجاتمنيتكونفإنهضوئيا،مصباخاأوالشص!

شعاعمعالمتعامدةالاتجاهاتكلفي،تتذبذبمنتظمة

منتظمةموجاتمنيتكونالمستقطبالضوءلكنالضوء.

فإن،المنتظملتركيبهونتيجةفقط.واحداتجاهفىتتذبذب

لايمكننواحفياستخدامهيمكنالمستقطبالضوء

يمكن،المثالسبيلوعلىفيها.العاديالضوءاستخدام

الموادمنلكثيرالداخلىالفيزيائىالتركيباكتشاف

مستقطباتأما.المستقطبالضوءباستخدامالشفافة

الصناعة،وفي،العلمفيتستخدمقويةأجهزةفهيالضوء،

اليومية.حياتناوفي

،الاستقطابعمليةلفهمالضوء.استقطابطريقة

منسلسلةأنهعلىالضوءشعاعإلىننظرأنيلزمنا

المغنطسيةالقوىوتتذبذب.الكهرومغنطسيةالموجات

.الشعاعمسارجمعمتعامداتجاهفى،الموجاتلهذهالمكونة

ربططريقعنصنعهيمكن،الموجاتلهذهالبسيطوالمثال

سوف.للحبلالآخرالطرفهزثم،بحائطالحبالأحد

يتحركوسوف،الحبلبطولالموجاتمنسلسلةتتحرك

طوله.معالمتعامدةالاتجاهاتكلفيالحبلمنجزءكل

الموجاتالطريقةبهذهتتذبذبالتيالموجاتوتسمى

المستعرضة.
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البصيةالخبكيبة

مرشيعمرشح

ضوءغيرمستقطصضوءمستقطب

متعامداتجاهكلفيتتذبذبموحاتمنالمستقطبغيرالضوءيتكون

الموجاتبمرورفقطيسمحللضوءوالمرضئاكسمتقطبمسارها.جمع

)الصورة،البصريةالحبيبةمعمتعامدواحداتجاهفيتتذبذبالتي

حبيبةمع09بزاويةآخرلمرشحالبصريةالحبيبةوضعوعندالعليا(.

منالمستقطبالضوءبامتصاصيقومالثانىالمرشحفإن،الأولالمرشح

السملى(.)الصورةكلهالمرشئالأول

عموديواحداتجاهفيالمستقطبالضوءيتذبذب

بتمريرهالعاديالضوءاستقطابالممكنومن،مسارهعلى

هذاويسمحالضوء.باستقطابخاصمرشحخلالمن

عمودياتجاهفيتتذبذبالتىللموجاتفقطالمرشح

دونيحولالمستقطبالمرشحتركيبلأنبالمرور،وا!

اتجاهاتفيتتذبذبالتيالأخرىالضوءموجاتمرور

المستقطبالمرشحفإنعلميةوبعبارات.أخرىعمودية

أجزاء()أو)مكونات(،دخلالهمنبالمروريسمحللضوء

واحد(ذبذبة)اتجاهفيتتذبذبالتيالضوئيةالموجات

كلفيتتذبذبالتيالموجاتمكوناتأما.فقط

يمرالذىالضوءويسمىيحجبها.فإنه،الأخرىالاتجاهات

المستقطب.الضوءللضوء،المرفئالمستقطبخلال!ن

مرشحخلالمنتمرالتىالذبذباتوجميع

للحبيبةموازواحداتجاهفيتتذبذبالضوءا!شقطاب

فيالبثمحورهىالبصريةوالحبيبة.المرشحفىالبصرية

خلالمنكلهيرأن،المستقطبللضوءويمكن.المرشح

البصريمحورهيكونب!جث،ثاناستقطابمرشسح

إذاولكن.الأولالمرشحفي،البصريللمحورموازيا

كالعجلة،دائريةحركةالثانيالاستقطابمرشح،تحرك

منيمرالذىالضوءتعتيمإلىتدريجيايؤديلمسوففإنه

الضوءقطعإلىالثانىالمستقطبيؤديوسوف.خلاله

محوربم09بزاويةهـحورهيتقاطععندما،كلية

كللأن،القطعثم،الإعتام،ويحدث.الأولالمستقطب

امتصاصعلىيعملسوفالمستقطات،منمستقطب

معمتوازيةلاتتذبذبالتيالضوءمكوناتجميع

شعاععنالصادرالبريقن!بلهذا،ونتيجة.محوره

المستقطبمحوريتقاطععنا-ماتدريجئايخبوالضوء

المستقطبفيالبثمحورم!!عرضياتقاطعاالثاني

استخداماتمنكثيربنيتالظاهرةهذهوعلى.الأول

هوبناالمحيطالضوءمنالأكبرفالقدر.المستقطبالضوء

الشبيهةالانعكالمساتأما.بالفعلمستقطبضوء

اللامعة،الأفقيةالسطوحعنالصادرةالمرايابانعكاسات

حدإلىتتكونفهيالماء،وسريح،الأرصفةكسطوح

عمليةخلالأفقيااسضقطابهجرىضوءمنكبير

وضعنتيجةالمستقطبةالش!س!ونظارات.الانعكاس

أفقيا،المستقطبالضوءتغلقرأسيا،وضعابثهامحور

المصورونويستخدم.اللامعةالانعكاساتيحدثالذي

وكذلكالوهجلاخماداستة!ابمرشمحاتالضوئيون

كسطوح،اللامعةالسطوحعزاالصادرةالانعكاسات

الماء.وسطوحالنوافذ

الضوءمستقطباتأوسعزركون.الاستقطابمواد

لوحويحتوي.البلالمشيكءنرقيقةألواحمنانتشارا

رقيقة،طويلةسلاسلمن.سلا!نعلىالنموذجيالبلاستيك

هذهمنكلوتعمل،لماحكامالمصفوفةاليودجزيئاتمن

ألواحساعدتوقدمفردا.استقطاربمرشحالسلاسل

المستقطبالضوءاستعمال!جالتوسيععلى،الاستقطاب

المريع.وحجمهاتكلفتهاانخةاضبسبب،كبيرةبدرجة

بولارويد،لاندكاميرامخترعهـ.لاند،.أدويننجحوقد

كانحين،ام289عامفياستقطابلوخأولاختراعفي

.عمرهمنعشرةالتاسعةفى

نأالتورمالين،مثلالطيعية!البلوراتلبعضويمكن

التيالمكوناتيسفبهرورفالتورما!!ن،الضوء.تستقطب

،الأخرىالمكوناتويحجبواحد،ذبذبةاتجاهفيتقع

الطبيعيةالاستقطاببىلوراتمنداخليابامتصاصها

ويقسمالأيسلنديالسبارأو،الكلسيتوهناك.الأخرى

ويقطعبعضهما.علىءتعامدينمستقطينشعاعينالضوء

التخلصيمكنبحيثيسلندي6المالسبارمنبيكولمنشور

الشعاعين.هذينأحدمن
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تلتقطالتصويرآلةلأد،مزدوحةالصورةتبدواشقطابمرشحبدون

.الاسكاسات

العلماءاقترح.المستقطبالضوءاستعمالات

الأماميةالكشافاتصناعةفيالمستقطبارجاجاستخدام

ليحجبالأمامىالزجاجصناعةفيوكذلك،للسيارات

.القيادةأثناءالمقتربةالسياراتأضواءوهج

الموادمنكثيرتركيبيدرسواأنللعلماءويمكن

عرضيا.المتقاطعةالاستقطابمرشحاتبمعونةالشفافة

منكثيرإظهارفيبالمستقطباتالمزودةالمجاهروتستخدم

البيولوجيةالعيناتكشفوكذلك،اللونعديمةالبلورات

،مزودةآلةالاشقطابومكشاف.ساطعضوءفي

الإجهادمواطنعنالكشففىتستعمل،بمستقطبات

عدساتمثل،الزجاجيةالمصنوعاتفيالضعف!()نقاط

نأ،للكيميائيينويمكن.المعمليةوالأدواتالنظارات

المحاليلمنمحلولفيدرمقدارهالسكر،نوعيحددوا

مناستقطابمكشافوهوالسكر،مقياسبامشعمال

الاستقطابمرشحاتمنخاصنوعوهناكخاص.نوع

لاصطيادالرادار،أجهزةفيتستخدم،الدائري

فيها.المرغوبغيرالانعكالممات

.هربرتأدوينلاند،،كريستيانهايجنز،:أيضاانظر

ألبجوقام(.249)1826ألبجوقضياء،

فرنسا،فىدرستركيا.منسياسياجتماععالمضياء

التركيةللقوميةمنظرايعتبر.دوركايمأميلبأفكاروتأثر

القوميةمبادئأهمهامن،عديدةكتئاألف.الحديثة

واحد.بعاموفاتهقبلنشرهالذيالتركية

بتتريكها،التركيةالدولةإسعافيمكنأنهيرىكان

.الإسلاملظهورالسابقةالحضاريةأصولهاإلىوالعودة

المرشحلأنواضحةالصورةتبدواشقطابمرشحاستخدامحالةفي

.الانعكاساتيمتصالتصويرا،آعدسةدوتالموضوخ

بالتراثارتباطهامنتركيايحررالتتريكأنيرىوكان

التركيةالقوميةبالدولةالإسلامربطحاول.العربي

الهلغةإلىالقرآنمعانيترجمةإلىذلكفىودعا.الحديثة

ربطضرورةرأى،أخرىناحيةومن.الحديثةالتركية

القوميةعرفأنهكما.الحديثةالغربيةبالحضارةالأتراك

تركيامنأجزاءأناعتبارعلىوذلك،إقليميأساسعلى

.حينذاكمستعمرةكانت

الذيأتاتورككمالعلىكبيربشكلأفكارهأثرت

التركية.للحكومةرسميةسياسةوأصبحتتبناها،

محمدأم(.889-4291)محمد،الحقضياء

وزعيم،الباكستانيالجيشفيضابط،الحقضياء

وحتىام779عاممنذباكستاندولةورئيمم!،سياسي

إقليمباسمبعدفيماماعرفوهىجولندرفيولد.وفاته

خدممحترفا،جندياالحقضياءكانالهند.فيالبنجاب

فيآسياشمرقيجنوبفيالبريطانيةالمدرعةالقواتمع

.ام(1459)939الثانيةالعالميةالحربنهاية

فيلواءرتبةإلىالحقضياءرقي،أم729عاموبحلول

محاكماتترأس،السنةتلكوفي.الباكستانىالجيش

بوتو.علىالفقارذوحكومةضدبالتامرالمتهمينالضباط

وبحلول.ام769عامالجيشلأركانرئيسابوتوعينه

ضياءأطاح،السياسيةالقلاقلأعقابوفي،ام779عام

العامفيوأصئرئيسأبوتو،عليالفقارذوبالزعيمالحق

التالط.

وعلى.ام979عامفيبوتوعليبإعدامحكمصدر

بالعفوالعالمدولقبلمنالدوليةالمخاشداتمنالرغم
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ضياءرجالمنبأمربوتوفيالإعدابمحكمتنفيذتمعنه،

والنقاباتالساسيةالاحزابالحقضياءحظر.الحق

فيالإلمملاميةالقوانينوأدخل،الرقابةوفرض،العمالية

فيمصرعهالحقضياءلقيأم،889عاموفى.باكستان

الجيش.لواءاتمنعددمعطائرتهتحطمحادث

الدين.ضياء،الجوينيانظر:.الجويليالدينضياء

هـ،643)956المقدسيالدينضياء

محدثعبدالواحد.بنمحمدأم(.1741-452

طلبفيورحل.دمشقبلدهشيوغمنسيم،الشام

وغيرها.ومروونيسابورواصبهانومصربغدادإلىالعلم

وأبي،الجوزيوابن،الجوينيعليبنعمرمنس!

ومن.وغيرهمالبوصيريالقاسموأبي،السمعانيالمظفر

،الخلالوابنالفراء،وابن،الحاجببنعمرتلاميذهأشهر

دلائل؟الأحكامكتابله.وغيرهمالشعراويوالنجم

،عبدالرزاقعوالي،البخاريعنالرواةبمالنبوة

فضائلوالنشوربمالبعثالختارةبمالجيادالأحاديث

الحديث،أعحابمناقببمالقرآنفضائلبمالشام

بدمشق.توفي.وغيرها

ابنالصاغانى،انظر:الصاغالي.الضياءابن

الضياء.

-6191هـ،ا184-)ء133عزيزضياء،

الصحافةفيعملسعوديكاتبضياءعزيزأم(.799

ويعد،العامةوالثقافةوالنقدالأدبفيوالتأليفوالترجمة

السعوديةالعربيةالمملكةفيالمقالةوكتابالمثقفينأبرزمن

فتحعلىعملوأالذينأوائلومنعموما،العربيةوالجزيرة

الترجمة.خلالمنالأخرىالثقافاتعلىالمحليةالثقافة

الأوليتعليحهوتلقى،المنورةالمدينةفيضياءعزيزولد

وبعد.الهاش!يةالراقيةبالمدرسةالتحقثم،الكتاتيبفي

تعليمهيكمللمولكنه،الصحةبمدرسةالتحقذلك

منعددفيتقلب.وبيروتالقاهرةفيبدأهالذيالجامعى

رأسحيث،الصحافةفىعملثم،الحكوميةالأعمال

لهوكانت.قصحيرتينلفترتينوالمدينةعكاظجريدتيتحرير

للإذاعة.الكتابةفيمعروفةإسهامات

مبكر،وقتفيالأدبيةضياءعزيزاهت!اماتظهرت

أوائلمنتعتبرقصيرةقصمةام379عامنشرحيث

السعودية.العربيةالمملكةفيتنشرالتىالقصيرةالقصص

المكثفوالثقافيالأدبيالنشاطمنطويلةفترةوبعد

الأدبيالناديتأسيسفيام719عامشماركوالمتنوع

عواد،انظر:عواد.حسنمحمدزميلهمعبجدةالثقافي

التأليفميدانيفيأعماله)تلكبعدتوالت.حسنمحمد

شحاتةحمزةبعنواندراسةم77911عامفنشر،والترجمة

بعنوانقصصيةترجمةثم،تكتشفولمعرفتقمة

الأخرىأعمالهومنام(.089)الباديةفيالصباعهود

الفريدالنجمام(،)819هـومسومرستمنقمص

تاغورمنقصصام(،819،مترجمة)قصص

،للأطفالمعربة)قصصالفراوك،تورتةأم(بم)839

وثمانينوأربعةوتسعمائةألو،عامالعالمأم(بم839

)تراجمالقمةإلىجسورم(:ا891)4أورويللجورج

أم(.819،شخصيات

بمحمزة،تةشحا؟لأدبا،لعربيا:يضاأنظرا

(.السعوديةالعربيةالمماممةفي)الصحافةالصحافة

التفسفر.،الضوئيءأالإشعاانظر:.الضيائية

.(-م0191،هـ-أ23)8شوقيضيف،

الدراساتأعلاممنعلم،ضيفعبدالسلامشموقيأحمد

+-*بربمغ--قيى----خ7لأالعرب!االعالمفيالعربية

---في!*!بر!-س---؟،كليةفيتخرجالمعاصر،

-؟-!-!أالقاهرةجامعةالآداب

بمبر-،-!!-ادرجتيعلىمنهاوحصل

شبر!حغ!صشيخلأ".والدكتوراهالماجستير

-!!-!عبنالدولأ؟جائزةعلىحصل

!جد3؟فياالتقديريةثم،التشجيعية

اختيممصر.منالآداب

ضيفشوقيالعربيآبمجفاللغةعضوا

إنشاء!فىأسهم.بالقاهرة

عربيةجامعاتاختارته.ال،صيتوجامعةالأردنيةالجامعة

لترقيةالعلميةاللجانفيم!محكماعضواوعالميةوإسلامية

حقلفىإسهاماتله.العرأيالأدبفيالأساتذة

مايتعلقوخاصة،العربي،بالأدبالمتصلةالدراسات

الثانيالقرنينفيالعربىالأدبتناولتالتيبالدراسات

تاريخفىالاخرىإسهاماتهبجانىط،الهجريينوالثالث

وفي،ومغربهمشرقهفي،وحدليشهقديمهالعربيالأدب

الدراساتتعمقالتيوالبلاغيةوالنحويةالقرآنيةالدرالممات

الفن:التأليفمجالفيالإسهاص،تهذهمن.الأدبية

الشعرفيوالتجديدالتطورإبمالعربيالشعرفيومذاهبه

الكتبمنلطسلةولهبموتاريختطور:البلاغة،الأموي

العصر،الجاهلىالعصرمخلها:العربيالأدبتاربافي

العباسيالعصر،الأولالعبااسىالعصربمالإسلامى

العراق-العربية)الجزيرةوالإماراتالدولعصر،الثانى

الدولعصر)الشام(بموالإ"ماراتالدولعصر(بمإيران-
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)الأندلس(.والإماراتالدولعصر،)مصعوالإمارات

حليفيالمغربكتاب:بتحقيققيامهبجانبوذلك

مضاءلابنالنحاةعلىالردسعيد؟لابنالمغرب

مجاهد.بنبكرلأليالقراءاتفيالسبعة،القرطبي

عامالعربيللأدبالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.ام839لعامهـالموافقأ304

.(م5391،هـ-ا453)عبلىو،ضيوف

،ام819عاممنذالسنغالجمهوريةرئيسضيوفعبدو

.لبلادهمسلمرئيسأولوهو

فيباريسجامعةفيوتخرجلوجامدينةفيولد

علياحكوميةوظائفعدةتقلد،السياسيةوالعلومالحقوق

للحكومةأصئرئيساحتىام،79و.0691عاميبين

الوحدةمنظمةرأسكماام،89و.0791عاميب،

دوراتها.إحدىفىالإفريقية

ضيوفعبدوعمل

السنغالوحدةترسيخعلى

شجعكماضبها،والنهو

العربيالتعليمإلىالاتجاه

وكان،بلادهفيوالإسلامي

تنظيمفيبارزدورله

العالميةالإسلاميةاللقاءات

كما،السنغالفيوالمحلية

ضيوفعبدووجاهدالأمةبقضايااهتم

المحافلفىعنهاالدفاعفي

القمةمؤتمراتإنجاحفىكبيراإسهاماوأسهم،الدولية

الإسلامية.

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.ام899



الهجائىالترتيبفىعشرالسادسالحرفالطاء.ط

الرقمويساوي،العربيةالأبجديةترتيبفيوالتاسعالعربي

وفى.الجملحسابانظر:.الجملحسابفي)9(

عندعشرالرابعالترتيبفييأتيالقديمالصوتىالترتيب

فيأما.جنىابنعندعشروالحاديأحمدبنالخليل

عندعشرالحاديالصوتفهوالحديثالصوتىالترتيب

العربية.البلادفيالمعاصرينالصوتياتعلماءأغلب

مهموسانفجاريصوتالطاء.الصوتيةالصفات

العلياالثنايابأصولنطقهعنداللسانطرفيلتقي،لثوي

ينفصلثم،الزمنمنمدةالهواءويضغط،اللثةومقدم

.انفجاريصوتفيحدثالالتقاءنقطةتاركافجأة

قليلاويتأخرالأقصىالحنكنحواللسانمؤخرويرتفع

الصوتيةالأوتارتتذبذبولا.للحلقالخلفيالجدارنحو

نطقه.عند

النطقحالفيأنهيرونالأصواتعلماءوبعض

وطرفهأقصاهيرتفعأيمقعرا،اللسانيكونالطاءبصوت

علماءعندبالإطباقالمقصودهووهذا،وسطهتقعيرمع

معهاتختفي،الشمسيةالحروفمنوالطاءالقدماء.العربية

انظر:الطير.مثل:،كتابةلانطقاالتعريف)أل(لام

الصا!ا.

ليسالطاءحرف.والنحويةطالصرفيالاستخدامات

طاءومشتقاتهاالافتعالتاءوتبدإ،التصريفحروفمن

.تانظر:بعينها.أحوالفي

المهملةالحروفمنالطاءحمسف.الكتابيةالصفات

طهكذا:مفرداالنسخخطفي،ويكتب(،المنقوطة)غير

بط،مثل:فيطهكذا:قبله؟اويتصل،خطوطمثل:في

قبلهبماويتصلطبل،مثل:فى!هكذا:بعدهبماويتصل

.خطوطمثلإ:في!هكذا:بعدهوما

الألفباء.،الأبجدية،ال!ربيةالحروفأيضا:انظر

النسبةوهذهقطرها.إلىال-ائرةمحيطنسبة؟ي.ط

تقريبا..951413وهي،الدوائر،كلفيواحدة

العربيةاللغةوفي)باي(،+اليوزانيبالحرفلهاويرمز

الرياضية،الحساباتمنعددؤشططوتستخدم.طبالحرف

الدائرةقطربضربمثلاخديدهيمكنحالدائرةفمحيط

لحسابطتستخدمكما.قط-حأيطبمفي)ق(

مساحةوتحمسب.والخروطال!رةوحجمالدائرةمساحة

القطر.نصفهينقحيثنؤ،2ط-م:بالقاعدةالدائرة

الطبيعيةالظواهرتصفالتيالمعادلاتأوالقواعدمنوكثير

.طعلىأيضاتشتملالدوبارةاهتزازأوالبندولحركةمثل

طالحرفلتمثيلخاصةطرق

-!

اثعريمة،عردسى4شارا!

ه

برلل

يةأبجد

يع(لأصا

السعودكالآ.فيالسششدحةالاثاريه

الرديخا-!،-!هنمختلقةيأنواعطأ9ءالطا

-ط3ط

ركيلفااالكوكي

المالبهاع!!التسخقيالطاءمننعا؟ج

--

بدألمة3كامتفصل3

كطحموالدا

تهاكه
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علىكتابتهيمكنلاالأصموالعدد.أصمعددوط

المنازلمنمحدودبعددعشريأوبسيطكسرهيئة

العشرية.

.الدائرة:أيضاانظر

تنصأينشتاينألبرتطورها)معادلة(صيغة2تك-ط

وفى.والطاقة)المادة(الكتلةبينمباشرةعلاقةوجودعلى

فهي2ثأما،الكتلةكوتمثل،الطاقةطتمثلالصيغةهذه

الضوء.سرعةمربع-ثابتعامل

يتمأنيمكنالطاقةمنكبيرةكمياتأنالصيغةوتبين

تحويلتمإذاالكتلةمنجداصغيرةكمياتمنإنتاجها

جرأممنكتلةتنتجأنيمكنفمثلا.طاقةإلىكلهاالكتلة

الكهرباء،منساعةاكيلوواطمليون25حوأليواحد

واطمائةذيإنارةمصباخلإضاءةكافيةكصباءو!ط

سنة.00528منلأكثرمستمرةإضاءة

يكنلمإذ،النوويةالطاقةلتطيققاعدةالصيغةأرست

إلىالطاقةولاطاقةإلىالكتلةتغييرطريقةيعرفونالعلماء

نأغير.أم509عامالصيغةتلكأينشتاينأعلنحين،كتلة

إلىالعشرينالقرنمنالثلاثينياتخلالتوصلواالعلماء

عناصرذرأتإلىمعينةثقيلةعناصرذراتلشطرطريقة

منأقلالخفيفةللذراتالكليةالكتلةأناكتشفوافقد.أخف

تمقدالطاقةأنوجدواوكذلك.الأصليةالثقيلةالذرةكتلة

تحولتانشطرتحينالذرةبأنذلكالعلماءوعللإنتاجها.

صيغةباستخدامالعلماءيستطيعوقد.طاقةإلىالمفقودةالكتلة

طاقة.إلىحولتالتيالكتلةكميةيحسبواأنأينشتاين

النووية.الطاقة،ألبرت،أينشتاين:أيضاانظر

أينشتاينأبرتمعادلة

لأنتبأت2تك-ط

قابلتادوالطاقةالمادة

.للت!ادل
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راجيالكونتإوسالفراطائرذكر

اب!يل.ريشهيبسط

طا9

الماءتحتيسيرالغطاسطائر

والأسماكالحشراتعنباحشا

القويةبمخالبهويستطجعالصغيرة

حتىالنصبقاعيمسكأنوأرجله

سريعةتياراتوجودحالةفي

.الجريان

الطائر

الحيواناتالطيوروتعتبر.ريشلهحيوانالطاش

الأمرفىالغريبومنالري!.بوجودتتميزالتىالوحيدة

كونهايتعدىلاالطورفيواعتقادهالإنسانتفكيرأن

لهاالطوروكل.الطيرانعلىالقدرةلهامخلوقات

كم/ساعة.أ06علىالطورألممرعسرعةوتزيد،أجنحة

ولكنسرعتها.فىالطيوريفوقاخرحيوانأيولايوجد

وطائرالنعامفمثلاتطير.أنتستطيعلاالطيوربعض

يلجأ،ذلكعنوبدلأ،الطرانعلىيقدرانلاالبطريق

أجنحتهاالنعامةوتستخدم.الجريأوللمشيالنعام

البطريقطائرويسبح.فقطتوازنهاعلىللحفاظ

كزعانف.جناحيهمستخدما

فمقدرةبالطور.مولعوالإنسانالزمانقديمومن

أكثروكأنهاتبدوجعلتهاالطرانعلىالمدهشةالطيور

كمابديعةألوانالطيورأنواعصنوللعديد.حريةالحيوانات

الشعراءالطورجمالألهموإقد.عذبةبألحانتشدوأنها

أيضاالطوربعضوتستخدمالموسيق!ا.ومؤلفىوالرسامين

بينما،للحكمةرمزاالبومةيعتبرونالناسفبعضرموزابم

الأمبعضعندالحمامةترمزكصا.اخرونمنهايتشاءم

وأالسياسيةللقوةرمزااسعقاباكانالقدمومنذ.للسلام

؟الطائرةتطويرفيدوراأيضاالطو)ولعبت.العسكرية

،مرةلأولناجحةطائراتبناءمنالخترعونتمكنحيث

طائر.جناحيشكلعلىأجتحتهابتصميمقامواأنبعد

الطيورهذهوأصغرالطور.مننوع9)003حواليوهناك

خمسةحواليإلىطولهيصل!الذيالطانالنحلطائرهو

يصلالذي،النعامهوالطوروأكبمفقط.سنتيمترات

م52حواليإلىارتفاعه

3!كاأ
3

س-"-
3?لا

--
7!و

!+ءص
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الطيورعنمهمةحقائق

الطيرانعدعلواالطيورأكثر

لعص.تطيرالرأسالخطيةالإوزة

سلسلةأعلىفوقالإوزهذاأسراب

آسيا(،فى)الهملاياالعالمفىجبال

متر.0،57علىيزيدعلوعلى

البحر.سطحفوق

الانقفاضعدالطيورأسرع

ساعدهولقدالحر.-الصقرالشاهير

وحسمهالقويانالعريضادجاحاه

علىالانقضاضعلىالانسيابي

علىتريدلسرعةعلمنطريدته

الساعة.فىع003

!ر!ى

!---!!

الإدريقيالمعامدكرالطيورأضخم

إلىارتفاعهليصلينموقدالدي

041إلىوزنهويصل،م5.2

كجم.

الحلطائرحجماالطيورأ!غر

عندطولهيصلحيث.الطنان

!!:ويرن.سم5إلىنموهأكتمال

عشه7ححمويصلجم3حوالى

الحوز.ثمرةقشرةنصص

الحطا!المهاجرةالطيورأكبر

مسافةقاطعايهاجرالذيالقطي

يحامرفهوآخر،طائرأيسأبعد

وإياباذهاباكم.00018حوالط

القط!فىتكاشرهماطقبين

فيالشتويوموطنهالشمالى

الحنوممط.القط!

البطريقغطساالطورأعمق

البطريقوحدفلقد،الإمبراطوري

عمقإلىيغطحقوهو،ال!!براطوري

الطائرويستخدمم025علىيزيد

الماء.خلالليدملفسهجناحيه

!ووؤ،"،7،!

!و*لا

يم-كأ؟!؟3

-ش؟-ء!!ير

!ينير

به.المحيطهةأليئةمعلاندماجهأعدائهمنيخميالألبيالثلوجحجل

تمييزهيتعذروبهذاحولهمنالثلوحكلودالطائرأصديصيراحشتاءافى

الأليالتلوجحجلريشيصبحالصيصدىالعليا(.)الصورةمنها

عشهالطائريبنىحيثالارصعلىالعشبمعينسجموبهذامرقطا،

(.السفلى)الصورة

الأقاليممنالعالمأرجاءجميعفيالطيورتعيش

وفيالغاباتفىالطورونجد.المداريةإلىالقطبية

والأرا!يالعشبيةالسهولوفيالمدنوفيالصحارى

داخلوحتىالجزروفيالجبالقمموعلى،الزراعية

الأخرىالطوروبعضوالنورسالبطويعي!ق.الكهوف

الطيورهذهمعظموتستطيعالماء.منبالقربدائما

فيالموجودةخاصةالطور،بعضتقيمكما.السباحة

وحتىحياتها.فترةطوالواحدمكانفيالمداريةالمناطق

الطوربعضتعيشالجنوبيوالقطبالشمالىالقطبفي

منالعديديهاجرولكن.العامطوالهناكالتحملشديدة

للمناطقعامكلالباردةشسبهأوالباردةالمناطقطيور

علىالعثوريصعبحيثالشتاء،فصللتجنب،الدافئة

الربيع،فيلمواطنهاأخرىمرةالطورهذهوتعود.الطعام

تتكاثر.لكىأعشاشهاتبنيحيث

فيالأنثىوتضع.البيضمنالطورجميعتفقعم!

يبنيهأوبنفسهاتبنيهع!ىعلىبيضهاالطيورأنواعمعظم
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فىواحدلفمريلثالطورولمعظممعا.كلاهماأوشريكها

منمجموعتينأومجموعةبرعايةمعهيقوممرةكل

واحدبشريكالطوربعضتحتفظكماسنويا.الصغار

.عامكلجديداشريكاالبعضيختاربينماحياتها،طوال

أعشاشهاداخلفقسهابعدالطيورصغارمعظموتمكث

لمحاطعامهاالوالدانيقومبينماشهور،أوأسابيعلعدة

كمابنفسها.أمرهاتدبرأنتستطعحتىوحمايتها،

بضعةعمرهايبلغحينماوالديهاالطيورأغلبتترك

شهور.

تسمىالحيواناتمنكبيرةلمجموعةالطورتنتمي

وتشمل،فقريعمودلهاحيواناتوالفقاريات.الفقاريات

ولدى.والثديياتوالزواحفالأسماكأيضاالمجموعةهذه

الأطرافمنواثنانالأماميةالأطرافمناثنانالطيور

ومعظموالقرودوالكلابالقططمثلتماما،الخلفية

والأرجلالأذرععنبدلاولكن.الأخرىالثدييات

،الثديياتمثلومثلها.أجنحةالطورتمتلكالأمامية

الدمدواتمنالطورفإن،والزواحفللأسماكوخلافا

درجةتغيرتإذاحتىثابتةجسمهاحرارةأنأيالحار،

لاالطورفإنالفقارياتلمعظموخلافاحولها.منالحرارة

تستخدمهصلبامنقارالهافإنذلكعنوبدلأأسنانا،تمتلك

النفس.عنالدفاعوفي،الطعامعنالبحثفي

بعضتقدمحيث،للإنسانفوائدالطورمنوللكثير

كما.للطعاموالبيضاللحموالدجاجالبطمثلالطور

تهاجمالتيالحشراتبأكلهاالمزارعينالطيورتساعد

الأضرارتسببالتيالطوربعؤ،وهناك.محاصيلهبم

فإن-عموما-ولكن،والفواكهالمحاصيلباكلها،للمزارعين

ضرر.منتسببهأنيمكنمايفوقالطور،نفع

حوالىالميلاديعشرالخامسالقرنمنذانقرضوقد

طريقعنمعظمهاالإنسانوقت!!الطور.مننوع001

لتوفيرالفطريةبيئتهاتدميرطرريئعنأو،المكثفالصيد

حوالييوجدواليوم.المدنولإنشاءالزراعيةالأراضي

منأكثرأي،بالانقراضا،!ددةالطورمننوع000،1

البلدانمعظمسنتولذلك،الطو)مجموعمن%ا.

بالانقراضى.المهددةالطورلحمايةقوانين

كلفيوانتشارهاالطور،أهىجةالمقالةهذهتناقش

تربيوكيفمعيشتها،ا.طريقةوهجرتها،المعمورةأنحاء

الطائر.جسمأجزاءأيضاالم!،لةتصفكماصغارها.

،نموها.وحمايتها،الطورودراسة

الطيورأهمإؤ

فيالحيواناتمننوعكلي!تمد.الطبيعةفيالطيور

أخرىمنطقةأيفيأوشبيةال!السهولفيأوالغابات

للحصولالأخرىالحية3،تالكاعلىالفطريةللحياة

علىالطوربعضتحصلمثلا،،الغاباتففي.غذائهعلى

الحيواناتالآخرالبعضيأكلبينصا،النباتاتمنغذائها

الطوروتمثل.الأرضوديدانالحشراتمثلالصغيرة

والنمسالثعلبمثلأخرىءلحيواناتطعاماوبيضها

الكناسةالطيوروتساعد.الضارةالأعتنابببذوربتغذيهاأوالزراعيةللآفاتبصيدهاالمزارعينالطورمنالعديدتساعدالمفيدةالطيوربعض

الفمامة.منالبيئةدظهافةعلى)القمامة(

وهيوالفئرانالأرانبيفترسالحوامالصقر

الطائريظهر.الخزونةالغلالتأكلحيوانات

أرنبا.صادوقدهنا

بذورمنيأكلهمايصلالأمريكىالسمان

فيبذرة0005/1إلىال!ارةالأعشاب

فيالمزارعينالأمريكيالسمانيساعد.اليوم

الضار.العشبانتشارتقليل

يساعد.متحللةبسمكةيتغذىالنورسطائر

مخلفاتأيةتقربيايأكلالديالنورسطائر

والموانئ.الشواطئنظافةعلىيجدهـ،
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والدطج.دواجنالطيورهذهمثلتسمى.أصيضوأللحمالطيورسمعيةأنواعاالعالمألحاءحميعفيالمزارعونيربىللطعامكمصدرالطيور

لتمعبيتها.أيضاوالإوزأسطواالررميةللديوكولكرالدواجنمنمفضلنوعأكترهو

غ-ء؟حمو!سيزبريم?!خش!!!ر-كيز3لإ

!ير!!!!تمسئ!!ء!فيثه!لمض3-يهبم!!ض5!-بخكا-

خى!!خثرئجآ!يحم!ئنئرئرئمرءحم!؟!تر!*بز!شير!يزل!!ى!يمخ3"

!"كأتر!رز،!---يرء-!س!بر

ء-ير!حر!-،-*خ!برد-ءىبر-7-!لب!؟-*يم؟-،!-سحرر-!،

رو*ء7-ص،-.--!.4-.ء+*-!!!ل!-!؟كايرص-حمح!

2ك!؟شلمهـ"".ء-،د*-"-3ء؟خ7-،--ا!ء-طلإبرثبه!لأ!شمملأ3ي*7ءبي-جث!كأ

!عنم-؟لا-ء*--*!!..-*3خ-؟"-7*-------*؟غلأ*جبرعحثي!-!يووح!ء

يزممماءك!ح!!يخيم32!كل-3-ء.-!3ءر*4.----+بم؟--+*صص!بميرزر-ح!بر!فئس*ؤع-كأ!كأ-في.!-

يم-*!7--ء-.جعنج-.،جي!،.،:3.لا.---س-كل-3-!-،-!-ص!-+صخدبم*؟بمحء-!لأ-!ر

-كا!-+7!*؟،ح!*ء-كا-----4ة--.."!لا.!:--.-.-----+--*ئ!!فيىحىبرلا*-!عبن--*-!

لمسيم*في-سس4!-كا-ء.دب8-اص!،ء

-بر،*،!!!--!--نج!-*-!-5--بي-!-.؟*----!--ص-لاى!+ع!-

7-7حمى؟2(-.ىير!،،-حسلأءيرثج-ص8!ير!ء-"بم!

---.-!---ء-كا

فيخاصةشصيةلهأنإلاالعالمأنحاءج!يع!ييربىالبطأنمنبالرعمإندوليسيا.فيبالىجزيرة!يلالمياهمغمورحقلفيتربيتهتتمالبطسرب

آسيا.شرقيدول

الفئرانتسببأنويمكن.الحشراتمنمعينةأنواعالحيواناتكلبينالغذائيةالعلاقاتوتساعد.والثعابين

للحبوببأكلهاوذلكللزراعةكبيرةخسائروالارانبنوعأيأعدادفيالزيادةمنالحدفيالبيئاتإحدىفي

مثلالجوارحالطورفإنالمزأرعحظلحسنولكن.الخزونةهذاعلىالحفاظفيحيويأدوراالطيوروتؤديمنها.

الطبيعة.توازنأنظر:.الفطريةالحياةفيالتوازن

--كاس!7فالطور،الفطريةالحياةفيأخرىأدواراالطيورتؤدي

لاوتهضمتأكلحيثالبذور،نشرعلىتساعدالفواكهآكلة

!-فىالبذوروتفرز،الفواكهمنوغيرهالتوتثمارلب

خ!"إ*تة!يهمكانأيفيتنموأنللبذوريمكنحيثفضلاتها،

!ق؟-ءكل!بر."منمعينةبتلقئأنواعالطخانالطائرويقوم.الفضلات

-!بر---نمش،*-!،*أ!--،ء-.بالرحيقيتغذىالطانفالطائر.الرحيقتنتجالتىالأزهار

لح!7-*!م!بنحد----!؟"صصلأجمأثصكأ+برث!ينقلفإنهالرحيقعنبحثاالأزهارعلىيحطوحينما

--!!!،صكاء!دى!--بر*!ء!كا-.أخرىإلىزهرةمناللقاخحبوب

،--!كأغ+!3عكاء!!حبوببأكلالمزارعينالطورمنالعديديساعد

يخ4؟*4ى؟إنج"3:--الزراعيةالافاتمنوغيرهاالضارةوالحشراتالأعشاب

!س!.-صح!-اكلةالطيورفإنالفواكهآكلةالطيوروبخلاف.الأخرى

!زر-ة!-كل*السمانلطائريمكنفمثلاتأكلها.التىالبذورتهضمالبذور

-لأ-!؟-ءيم*لم"ءمن000.51حواليمنالحقوليخلصأنالأمريكي

-أزر3؟---؟!ؤ!نج-"*برممر!؟--منالعديدويأكلالواحد.اليومفىالضارةالأعشاببذور

فيالرأئدةالدولإحدىبفرنسا،مزرعةليلالغلالتسحينهيتمالإوزأنكما.الزراعيةالمحاصيلتتلفالتيالحشراتالطور

العالم.فيالإورإنتاخأعدادفيالتحكمعندخاصةفائدةذاتالطيوربعض
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منتحدوبهذا،الحيواناتبهذهتتغذىوالبومةالصقر

الخسائر.هذهفداحة

فمثلا،الزراعيةالآفاتمنالطيوربعضتعتبرأنيمكن

الأمريكيالأسودوالشحرورالإفريقيالكولياطائريأكل

وآفة.الأخرىوالحبوبالغلالمحاصيلبذورالشمالى

فيكبيرةبأعداديوجدالذيالزرزورطائرهيأخرى

نتيجةللإزعاجمصدرايعتبرحيث،المدنمنالعديد

مصدراأيضاالحماميعتبركما.وفضلاتهلصياحه

أ-ابوتخلف،فضلاتهبسببالمدنفىللإزعاج

حيثالمبانيعلىالفضلاتمنأكواماوالحمامالزرازير

المغمدةالنوسجةفطرينموأنأيضاويمكنالطور.تجثم

هذاأبواغالهواءيحملأنويمكن.الفضلاتهذهعلى

)الهستوبلازمين(ا!لعديالنوسجاتداءمسبباالفطر

تلكتصيبعندما.يستنشقونهالذينالأشمخاصلدى

خفيفا.عمومايكونالمرضفإن،بالعدوىالرثمينالأبواغ

أخرىأجزاءفيالمرضانتشرماإذاالوفاةيسببقدولكن

الهستوبلازمين.انظر:.الجسممن

علىالإنساناعتاد.الخاموالموادللغذاءمصدرالطيور

استخدمتالتيالطورأوائلومق.لغذائهالطوراصطياد

السمانىطيورمثلالأرضعلىتتغذىالتىتلكغذاء

وقد.الشراكبوساطةاصطيادهايتمالتيالروميةوالديكة

والطوروالبطالحماماصطادمنالصيادونتمكن

تلكترتادهاالتيالأماكنفيشمباكبوضع،الأخرى

الناسمعظماصطادالناريالسلاحاختراعوبعدالطور.

مصدرايمثلالبريةالطورابيضكانولقد.الكبيرةالطور

البيضزالوما.التاريخقبلماعصورفيللناسغذائيا

الصعبمنولأنه.الانحتىالعال!أنحاءمعظمفىيؤكل

البيضمعظمجاءفقداطور،اأعشاشمعظه!علىالعثور

فىتعششالتيالبحرية!رالطبمنغذاء،المستخدم

المكشوفة.الأماكن

معينةأنواعاستئناسبالإمكانأنهالناساكتشفولقد

ظهورإلىالاكتشافهذاأد:قوقد.البريالدجاجمن

التيالمستأنسةالطورأي)الدواجن(،الداجنةالطيور

أقدم،الدجاجيكونوربماوالبينىد.للحمالمزارعيربيها

قبلآسياقارةفياسمتئناسهتمحيث؟الدواجنأنواع

المزارعونتمكنالحينذلكوهضذ.الأقلعلىعام.0003

والإوز،البطتشملالدواجنمنأخرىأنواعتربيةمن

استئناسوتم.الروميةوالديكةالحبشى()الدجاجوالغرغر

إفريقيافيالحبشىوالدجاجابطفيوالتدرجوالإوزالبط

،.المكسيكفيالروميةوالديكة

ينتجحيثانتشارا،الدواجنأنواعأكثرالدجاجيعتبر

الدجاجمنالملايينمئاتامعالمأنحاءجميعفيالمزارعون

فىالروميةوالديكةالبطانتاجإويأتى.والبيضللحمسنويا

البطويربى.العالمأنحاء-تجميعفيوالثالثةالثانيةالمرتبتين

للحمه.الغالبفيالروميالدجاجيربىبينما،وبيضهللحمه

والمراتبالوسائدلحشوالطيوربعضريشيستخدم

للنعومةالإوزري!ويفضل،،والأغطةالنوموحقائب

ريم!المصنعونيخلطماوعادةبهما.يتميزالتيوالمرونة

تعليميمكنكماوجمالها.لتعريدهاذلك،ويرجعقيمةالطيورلبعض.القدممنذأليفةكحيواناتبالطيورالناساحتفظأليفةحيواناتالطيور

.عديدةحيلوتأديةالكلماتبعضترديدالأخرىالطورأنواعبعض

حميمارفيقايكونأنيمكنطائرالأستراليةاليغاء

معظمهاويستيمطبيعيةبهلواناتوهى.وذكيا

قليلة.كلماتترديديتعلمأن

الكناريطيورمعظممبهشرفيقالكناري

شجيا.حياتغريداوتصدر،زاهأصفرلونها

مراقبةالممتعومنحميلتغريدهاللغردالعصفور

خطوطالطورهذهمنللعديد.الحيويةلشاطاتا،

ريشها.علىالزاهيةالألوانمن
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صغيرريشوالزغبأكثر.ليونةلتوفيرالزغبمعالإوز

تحت،المائيةالطورخاصةالطور،بعضفىيوجدمنفولق

يستخدمالذيالزغبمعظمويأتى.القويالخارجىالريش

وبالعودة.المزارعفييربىالذيوالإوزالبطمنالحشوفي

مرعلىتسببتالبحرطيورفضلاتأننجدالماضيإلى

أجزاءفيالفضلاتمنضخمةتلالتكوينفيالقرون

التى،الفضلاتهذهأصبحتحيث،العالممنمعينة

يعدالطيورذرقحفرإنممتازا.سماداالطيورذرقتسمى

فىالصغيرةناروجزيرةولمواطنىبيروفىمهمةصناعة

.الهادئالمحيط

بعيدزمنمنذالناساحتفظ.أليفةحيواناتالطيور

الطوربينومن.أليفةكحيواناتالطورمنمعينةبأنواع

والببغاءوالكناريالمغردالعصفور،المفضلةالأليفة

المغردوللعصفور.المغردةوالعصافير()الحسونالأسترالية

كلاملتقليدتدريبهمابالإمكانلأنهأكثر،شمعبيةوالببغاء

صفير.لإصدارأو،الإنسان

تتمأليفةحيواناتأنهاعلىتباعالتيالطورمعظم

فىتفقيسهايتمحيث،علميةبطردتىوإكثارهاتربيتها

الأليفة.الحيواناتبيعمحالفيللجمهوروتباعالأسر

أسلافهاعنجذامختلفةالطيورهذهبعضتبدووقد

لونهاالبريةالأستراليةالببغاواتأنذلكمثال.البرية

ذاتمنهاأنواعإنتاجمنالطورمربوتمكنولكنأخضر،

.فىبنفسجيوحتىأزرقأوأصفر،أو،أبيضلون

الأممتراليةالببغاواتمحظماصطاديتمكان،الماضي

الأليفة.الحيواناتبيعمحالفيتباعثمالبريةوالببغاوات

تمامأالقضاءإلىالسنينمدىعلىالسلوكهذاأدىولقد

حمايةعلىوللمساعدةالطيور.هذهأنواعبعضعلى

قوانينالبلدانمنالعديدسنتفقدمستقبلا،الطورهذه

بدلأووضعهاأقفاصداخلالبريةبالطورالاحتفاظتحرم

منالعديدمازالولكن.الحيوانحدائقفىذلكعن

اصطيادهايتم،الأخرىوالببغاواتالأستراليةالببغاوات

شرعية.غيربطرقوبيعها

لطيورا!توز

منمعينجزءفيخاصموطنالطورمننوعلكل

الطوربعضولكنالواحد.النوعأفرادفيهيعي!العالم

ببومةالمعروفةالبومةتعيشفمثلا.كثيرةأماكنفيتوجد

القارةعداجمئالقاراتفيالشائعةالمزرعةمخزن

منواحدنوعيوجدأنيمكنلاوبالبم.الجنوبيةالمتجمدة

فيتعي!الطوروبعض.العالمأنحاءجميعفيالطور

فيقوياتأثيراللمحيطاتأنجدا.كمامحدودةمناطق

عنتعجزالطورفمعظمالطيور.منالختلفةالأنواعتوزيع

التيالقاراتفإنلذلك،المحيطعبرطويلةلمدةالطران

لهاالشماليةوأمريكاأوروبامثلشساسعةمسافاتتفصلها

العديدبنقلقامالإنسانولكنالطور.منمختلفةأنواع

معالطورهذهبعضتتكيفحيثالبحار،عبرالأنواعمن

.الجديدةبيئاتها

لأنوذلكالطيور،انتشارمدىفيأيضاالمناخيؤثر

لفترةقارسلبردتعرضتإذاجوعاتموتالطيورمعظم

العامطوالالطورمنقليلعدديمكثالسببلهذا.طويلة

الطيورمنالعديدولكن،القارسالشتاءذاتالمناطقفى

مناطقإلىشتاءوتهاجرصيفا،تعششالمناطقهذهفى

فصلين،المهاجرةللطوربانوعليهدفئأ.أكثرطقسذات

مقيمبأنهالطائرويوصف.شمتويوالآخرصيفىأحدهما

المدىفيشتويومقيم،الصيفيالمدىفىصيفي

طريقطولعلىعابربأنهالطائريوصفبينما،الشتوي

بأنهيوصفيهاجرلاالذيوالطائر.وقتىزائرأوالهجرة

الإقامة.دائم

بشكلالمداريةالمناطقفىالطيورأنواعأكثرتعي!ق

هذهومعظم.العالممنآخرمكانأيفىمنهأكثر

فصلالمداريةالأقاليملبعضولكن.الإقامةدائمةالطور

الطورتلجأ،الجفافهذاولتجنب،سنويجفاف

توجدكما.رطوبةالأكثرالمداريةالأجزاءإلىللهجرة

المقيمةالطيورمنالعديدأيضا،المداريةالمناطقفي

وفي.الباردةالمناطقمنإليهاتهاجروالتيشمتويا،

والأقاليمالمداريةالمناطقبينتقعالتيالباردةالمناطق

بالأجزاءمقارنةالمقيمةالطورمنالقليليوجدالقطية

القطبية،المناطقمنالقريبةالأجزاءفيأما.المدارية

وتمكث.فقطالصيففيمقيمةالطورمحظمفتكون

الرغموعلى.العامطوالالقطيةالمناطقفيقليلةطيور

العديدوالجنوبيالشماليالقطينمنلكلفإنذلكمن

فقط.صيفاالمقيمةالطورمن

نوعالطيور،انتشارمنكذلكتحدالتىالعواملومن

يتحتم،المثالسبيلفعلى.المتاحةالحياةوأماكنالغذاء

،المياهمنبالقربتعيح!أنالأسماكآكلةالطورعلى

المناطقفيالأشجارفوقتعششالتيالطيورتعيشبينما

فقطتعيشلاالطورفإنلذلكالأشجار.بهاتكثرالتي

نوعفيتعيشولكنها،العالممنمعينإقليمأومنطقةفي

تلكضمنالخاصةالفطريةالبيئةأو،البيئةمنمعين

الإقليم.أوالمنطقة

ستةأو،رئيسيةأجزاءستةإلىالعالمالعلماءقسم

منمجموعةمنهاواحدلكل،حيويةجغرافيةأقاليم

تقريباالأقاليمهذهوتعادل.بهالخاصةالحيواناتأنواع

لوصفنفسهاالقاراتتستخدممافغالبا.القارات
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التقسيمهذاوينطجق.الحيواناتمنهاجاءتالتيالمصادر

وأالطرانعلىمقدرتهامنبالرغمالطورعلىكذلك

القطبيالإقليم-ا:هيالأقاليموهذهحركتها.حرية

وجزيرةالشماليةأمريكاقارةيشملالذيالحديث

ويشملالقديمالقطبيالإقليم2-.والمكسيكجرينلاند

الإقليم3-.إفريقياوشمماليآسياوشماليأوروباقارة

اسياشرقيوجنوب،الهنديةالقارةشبهويشمل،الشرقى

سابقا(،-الإثيولي)الإقليمالمداريالإفريقىالإقليم4-

وجزيرة،الكبرىالصحراءجنوبيإفريقياويشمل

المداريالإقليم5-العربيةالجزيرةوجنوبيمدغشقر،

الوسطى،وأمريكا،الجنوبيةامريكاويشمل،الحديت

ويشملأستراليسيا،6-إقليم.الكاريبيالبحروجزر

حتىوإندونيسيا،الجديدةغينياوبابواونيوزيلندا،أستراليا،

غربا.سولاويسي

معاويعرفان.والقديمالحديثالقطبيانالإقليمان

أنواعمننسبيافقيروهو،الكاملالقطيبالإقليم

علىعليهالجليديةالعصورلتعاقبنتيجةوذلكالطور،

فقطالثلوجتراجعتوقد.مضتسنةملاين3مدى

الذيبالقدرالشمالإلىالماضيةسنةالآلافالعشرةفي

وتشمل.الجنوبفيوالحيواناتالنباتاتبانتشارسمح

)الكركى(والغرنوقالأوكطيورهناالمعروفةالطور

طيورأما.الخشبونقاروالطهوجالمغردوالعصفور

المنطقة.هذهفيمستوطنةفهي،الجناحوشمعىالغطاس

التندراعلىالحيويينالجغرافيينالإقليمينمنكلويحتوي

والأشجارالعشبيةوالسهولوالنفضيةالصنوبريةوالغابات

السلاسلمنالعديدعلىوكذلكوالصحارى،الخفيضة

الجبلية.

المداريةالمناطقفيأساسايقع.الشرقيالإقليم

نأإلابالطور،غنيوهو،غزيرةبأمطارالغالبفيويتميز

العصفورهما،المستوطنةالطورمنفقطفصيلتينهناك

الطوروتشمل.النباتاتأوراقوطائرالساحرالأزرق

وطيورالمنقارعريضةوالطيور،الباربيتطيورالمعهودة

ويحتويالتمير.وطيورالبيتا،وطيور،والحمامالتدرج

عندتوجدالتي-والورديةالصنوبريةالغاباتعلىالإقليم

الجافة،الغابيةوالمناطق-الهملاياجبالسفوح

ومستنقعاتالمولممميةالمداريةوالغاباتوالصحارى

.المانجروف

بالطور،غنيأيضاوهو.المداريالإفريقىالإقليم

تشملالتيالمستوطنةالطيورفصائلمنالعديدوهناك

والطورقالكاتبوالطائروالنعامواللقلقمطرقةأبوطيور

شاسعةمساحاتعلىالإقليمويحتوي.الغابةوهدهد

والسهولالخفيضةالشجيراتوأقاليمالصحارىمن

وتمثل.المداريةوالغاباتالساناناوغاباتالعشبية

الحبوباكلةالطورمنللعديدموطناالعشبيةالسهول

أسراباأحيانايكونالذيالكوايىاطائرذلكفيبما

وتقطن.المليونإلىفيهاالطيمترعدديصلضخمة

آكلةالطورمنأخرىأنواع،الني!نهرأعاليمستنقعات

والبلشون)البلشون(ا.لهزينمالكمثل:الأسماك

الكاميرونفيالخضرةدائمةالجبالغاباتأما.الأبيض

السابقفيكانلمامبعثرةبقاياهىوالتىوكينيا،وإثيوبيا

منأنواعاتشملالتىالخاصةطورهالها!لة،غابة

.الألوانالزاهيةالتميرطيور

المجالاتأغنىهو.اهـصديثالمداريالإقليم

يوجدكماالطور،منا!لتباينةبالأنواعالحيويةالجغرافية

هذاغنىإن.العالمفيادلميورأنواعثلثمنأكثربه

عمومايرجع،الأخرىوبالحيواناتبالطيورالإقليم

،الغاباتمنالشاسعةساحاتوللىالرطبالدافئلمناخه

الثلاثةفيإلاالحديثالقطيبالإقليميرتبطلمأنهوإلى

فهناكبنما.برزخعبروذلكفقط،الأخيرةسنةملايين

وهىالمستوطنةالطورفص!ائلمن03الأقلعلى

بوتو،وطيور،الفرانوطيورالنما!،طيورفصائل:تشمل

الغاباتطيورمنوالعديدالأشجار.متسلقةوالطيور

طيوروكلها،والطوقاناكناجروطيورالببغاواتمثل

طيورالسافانا:طيورأنواعوتشم!!.زاهيةألوانذات

جبالسلسلةأماوالسريما.01الصياحةوالطور،الرية

أكبرالإنديزيللكندورموطنفهي،العاليةالأنديز

.الإطلاقعلىالجوار!

الطورمنمجموعاتهناك.الأستراليسيالإقليم

.الببغاواتمثلالجنوبيةوأمريكاالإقليمهذابينالمشتركة

الطورفصائلمنفصيلة51الإقليمهذافىويوجد

وطيورالبوربيردوطيورالفردوسطيوروتشملالمستوطنة

وطيورالقيثاريةوالطورا!احرةالصعوةوطيورالإمو

نفسهاأسترالياداخلجدوتو.النيوزيلنديةالصعوة

منتتكون،الجافةالداخليةالأراضيمنشاسعةمساحات

الجافةالعشبيةوالسهولاطعفيضةوالشجيراتالصحارى

ومستنقعاتالمداريةالغاباتفتحثمهالشمالأما.والجبال

علىيربوماوغاباتهاالجديدةفينياجبالوتأوي.المانجروف

أستراليافييوجدمايعادلوهـوالطور،مننوعا065

مليونالمائةفيأسترالياعننيوزسلنداانفصلتولقدكلها.

نسبةتوجدولذلك.الحبميولوجيونيقولكماالماضيةسنة

لاال!الأنواعمنالعديدجخشملالمستوطنةالطيورمنعالية

والتاكاهي،،والكيويبو،الىماكا:مثلالطرانتستطع

لويكة.وا
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العالمطيورالذهبيالزقزاق

الشماليةأمريكاقاراتمنالشماليةالأجراءتقع.الشماليالقطبطيور/إلى42منطولهيبلغ

تندرا،عنعبارةالأراضىهذهومعظم.الشماليالقطبفىوأوررباوآسيا28.3

القطبيةالتندراتكونكماوسبخي،الأشجارعديموجا!باردإقليمأي

والصيف،الربيعفيقصيرةلفترةأطحياةتعودولكنها،المسةمعظهممتجمدة

إلىأخرىمناطقفيالشتاءفصلتقضىالتىالطيورتأتىالوقتذلكوفى

الزقزاقوتشملالمائيةالطيورمنالطيورهذهفمعظمتتكاتر.لكيالتدرا

،الرماديوالمقبقبالكنديةوالإوزةالشماليةالقطبيةوالحرشمةأ!دهبىا

طيوروتشمل.الرملوزمارالبطمنعديدةوأنواعاالشماليالقطبىأممركروا!ء1(78ء

الجليد.ودرسةالقرناءالقبرة:التندرةإلىتهاجرالتىاليابسة!؟ع2عء!-

وأشهرها،العامطوالالشماليالقطبفييمكثفقطالطورمنوقليل--+-**ءه:بعكل.!!4؟ممث!

ير**ء!.كل8!!

يعتمديويكادبالدجاص!وشبيهالاحتمالشديدطائروهو.الترمجالىطائر*-3!"!*برو!يصبمءق!لإ!-ص--+

كلاغذائه38*زرلمك!-*ء*ء!ء3ء الطويل.القطبىالشتاءفصلحلالفقطالاغصانأكلعلى-ا3!+*ق!-؟-

،!ء?ءكأ3*"*قيصكا?

ص3!كيهيحرلاك!

و+جمررعهعبهلا-لأكا-ء2صى.!-سع!

ء-شء*ص

لأس-ع!ء

.ء"ص،ء..--صالشماليالقطبكركر

صلا-،ء!إلى14طولهيملغ

-"،كل3فىع-.سم53

7!!بر-كلحموجميئسءجىب!

لا"3؟*،---

-د*1*!-،ء--طع!عىى3!

ء3"-*لا!ء!!ك!*ءكأ-شو-.*لمحر-لم

الصفصافطهوج3ص-!لمكاص،.ء--!ء?كا!ص*13

*-**ءع3-ررىحء*!

سم.43إلى38منيببطوله!"ع3!/لا!ءكا!ءخي!!7*!!؟-ء-!كل

-،،!قى،لأ-4لم-!-!-*ئنبهلا!-!ى

ط!س!يمالأ؟-كا.ى3د!

ء--!!لألا--7-9،حمس!--،ة"-

حثىبمحم!!ءسرر-!بر!ء-علأ-كا-بر3حا*!ف-4ء.-،خا!،-يةلكندا-وزل!ا

لا++!لمصس7جمىبر.سم201إلى56منطولهايبلغ

6ال!ثممااذلي43القطبطو!خ1!!!رلأ

سم.ء"بر-كهـ8لملمصنرقيعكاكر!*لرمادياالمققب

ء!ييحهص-،7*س؟جم!!رزبرس---*ءص!كيكلس،*"-ص!ء91سطولهيبلغ

3كا،كا!ص:ير!ع!س!صص!ىء!لم

،!جر*عى!و--"."،لمء!س!سي-قي؟3.سما32إلى

"ص،ءغ?مم!+كأ/،

ء!صصف-!-لأسء--ء

+لأ-كأ،س"ء-فيحم!"ء؟:محىص--
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السنو

ييلغط

!لحوا

العندليب

إلى15منطولهيبلغ

!زرقالعصفورا

حواليطولهيبينص!

صب

!

لحناءاأبو

سم.41حوالططولهيحلغ

الذهبىالحسون

!121صطولهيبلغ

لم%.سم41ءلى

المنزليالدوريالعصفور

سم.16إلى41منطولهلسلغ

الأخضرالخشبنقار

23حوالططولهيبلغ

السماءقبرة

سم.81حواليطولهايبلغ

؟!9أ،

!

بيير!*ت-*

----**!*-!ث
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الساقالأ-مرالحجل

لنكاتاطائر

حواليطولهيبلغ

سم.43

دجاجة

طميبلغ

سم33
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الساحرالظهرأزرق،الأزرقالعصفور
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النحرقرنفليةالفاكهةيمامة
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الزمرالوقواق

منيبلطوله

!!!

وجودالكبرىللصحراءالشاسعالامتداديقسمإفريقا.قارةطيور

الأبيصالمحرساحلإقليميمتمتركأطالسمادفيإدريقيا.قارةدىالطيور

جولسأماأورولا.جوبيمعالطهيورأنواعم!العدسدفيالمتوسط

فالغاباتبالطيور.عميمداريماحلهإفريقيا،كمعظمفهو،الصحراء،

منالوقواقيوالشقراقالزمرديالوقواقمتلللطيورموط!المدارية

باحثاصالإلريقيةالسهوليحو!عريصطائرالكات!وطائرمدغشقر.

علىالأحرىالشمبيةالسهولطيوروتشتملالزواحرو.منطرائده

طيورتشتملكماالمتوح،الكركىوطائر(الحبشى)الدحاجالغرعر

الأزرقاللودديالملكيتهـرفرافواليقمةمركوبأبوعلىالمائيةإفريقيا

بوساطةالكبيرةالرئويةالأسماكيعر!أرمركو!ألوويستطيع،الرائع

طرائدالسماكةالعقابطيورتجدالحفالصأ:قاتوفي.احريصاممقاره

الضحلة.الجاهفيمحموعايطهلارريااصسمكا!ىسهلة

س--!!حم!طاسلغطوالة

.!؟ص--.

ط!!هـ

!مهص--!ص!عجصص!
ث!برلوقواقيا-!بجمجوويىلتنقراق-حرحمسييصسصص!!كا3-ء

9+!41منيسبطولهكح-حى*د-
زرير!----5-!7

.؟؟،،7؟9سم.46إلى--!-3*في!"-3!
كا،!أ*

ا!!،ال!بزح!،ء

ئج؟+-

43،فياى.صبرءر/3-!+رر!

ر/!،!/كأ7لمسص---!سمحرع!سسكا?كبئ

الحديان(!.----صولملمانمطاجمرلكاتب)لم

لملم!"/صحضبرحش

اسم.!!02
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يز؟!!!-هـ!

حرعيخ*

كا-؟ة-

4!اا!لا*حممطر69نر

الشماليةأمريكاطيورم!العديديهاحر.الشمالةأمريكاقارةطور

الطيور:هذهوتشمل،القارسالشتاءحومنهرلادلئاالأحضللمماطهت

الويجونوبطةالنحر.الياقوتيأطهاداوطائرالأمري!صاألوالحماء

إلىأحياناتصلشتويةأسرابيتحمثيشائ!احتماعىرو،الأمري!جةا

الزاهيةالألوانذوالكارديالطائرويششراطيور.ام!الأاص!اعرات

منكلتخ!ولقدممتعا.صميرامحدتاويغرد،الحدائقلىلكترة

التيلالحشراتالتعذيةفيالصدرأليضالحوزولماغالسائعاسقاراالطائر

بسرعةالعدوالحوابويستطئالطائروفروعها.الاشحارقلصليتوحد

الماطقفى،والثعابينأصسحاليامايصطهادوعالبااصساعة،كم/ا02

وهاك.الحر!ميةالأفعىلحجمطريدةيقتلألىلهولام!ط،الصحراوية

علىالبومأصعر،القزمةالبومةهوال!كمحارىطيورم!آحرلوع

.الأحرىالليليهوالحثراتلالغتاتأبالعافيتتعدىوالتي،الإطلاق

طائروينسحساحوارا.جرانتصبارحدوعداحلتعشم!وأحيانا

الأشحار.!روعأطرال!منيتدلىبالإلتعقيد،غتاالشعماشالصالر



ليلشمااالصافر
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الأمريكىالعاسوق

نم!؟--!ث!

كا"،3!ه!-أ*!كا!
لا!ئسلأ!*!،،كا،

فيكا"ع؟!ءيخك!!-

بخ!!؟!

!-لأ،!ور!ي**ء!!؟

?،جكا،*!*7لا1كا

!!!،ص!حم!دس

الغ!المرطوجإة!3!،!3لآ*

وح!سركاكا!كا/لململمكاابر!!كا-،!

سم.82و!!

كا!مكيوصت!ىء؟!لا*

-،5!*يربعصء،س!!ءكا*!ص!!!كا!!ل!زر؟

ممي!ألأسأ!اأأأأخ

9؟

!ء!رو-!ص

كهكورممم!-ض-حمير**صحمى-س--

!ص

كصثى
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والجنوليةالوسوأمريكاتعد.الجنوبيةوأمريكاالوسطىأمريكاطيور

طيورثلثحوالىبهمايوحدإد،العالمفيالطيورمناطة!أغنىم!

منالعديدوينتمي.الكتيفةالمداريةالمطريةالغاباتفىمعظمها،العالم

مثال.العالمفيآخرنم!طأىفيتوجدلافصائلإلىالطيورتلك

المثقب.البوقوطائرالنملوصردالهوترروطائرالشمسيالواق:ذلك

اللامعالكتزلريمشمثل،ملونرائعريم!،المن!ةطيورمنوللعديد

غيرالملكالنسر:فتشملالسمورأما.القرمزيوأبومنجلالماكاووببغاء

الجيف!،عنبحتاوالغاباتالأنهارحوافعلىيحلقالذيالمتناسق

الفواكهلقطىالكبير،منقارهالمركبقاعمنقارالطهوقادويستخدم

ولدى،الرواحفوأحياناأيضاالحثراتيأكلأنهكما،التوتوتمار

راهية.ألوانالإنديزيالصخوروديكاللامعالكتزلدكرم!كل

أنتباهلجذبربما،معقدةورقصاتباستعراضاتالطائرانهذانويقوم

الأنثى.



373الطائر



الطائر374



375الطائر

جمثر

الشرال!ثوكةمنقار

حوالطهطولهل!لغ

الناقوسي()الطائرالمناجمناقوس

سم.18حواليطولهيبلغ

ىحمر

المرقطالبردلوت

سم.9حوالططولهيبلغ

؟الس!!!

كا-?ير-!ءكا\*؟سء*-ى-كا3كأ-خ-ىص!

يرءج!يميمكس!-بم،عكاءبر!لاكا!!بر

ح!س!:-7ء؟سلألاءئنبن3+-3تر

اجيمكلممه!؟شكأ-*كلص!حكاشكا!كا

الأبيضالعسل

سم.ا5حواليطوله
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قليلةأنواععلىعادةالأقيانوسيةالجزرتحتوي.الأقيانوشةالجزرطيور

الخاصة.طيورهامنهاجزيرةلكلأنمنالرغمعلىالطيورمننسبئا

بنجاحتوطينهاأعيدثم،الانقراضمنهاوايإوزةأوالن،إنقاذتمولقد

تكثرالتىالأراضيفيالعسلآكلالكاردينالويعيش.هاوايجزرفى

وساموافانواتوجزرفىوذلك،الغاباتوفيالخفيضةالشجيراتبها

التىالكبيرةالأرضيةالمغردةالعصافيراما.سليمانوجزروسانتاكروز

31منتتكونمجموعةمنواحدةفهىجلاباجوس،جزرفيتعيش

كانعندمابدراستهاداروينتشارلزقامالتيالمغردةالعصافيرمننوعا

الذيالنيوكاليدونيالكاغوطائرأماوالارتقاء.النشوءنظريتهمعالميضع

الخطربسبببالانقراضمهددالآنفإنه،الطرانعلىيقوىلايكاد

وتقطن.بالجز-رةتوطينهاتمالتيالمفترسةالحيواناتمنيتهددهالذي

أساساالوجهأزرقالببغاويالمغردالعصفورمنالعشرةالفرعيةالأنواع

.الجديدةوالهبريدزالجديدةنيوكاليدونياحزرمثلالجزرفى

الوجهأزرقالببغاويالمغردالعمفور

سم.21طولهيبلغ

الكاغو

طولهيبلغ

هإوزةأالنن

طولهايتراوح

سم.7وا

الأزرقالتاهيتياللور
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لقدميناأحمرالأطيت!

سم.75و66دينطولهيتراوخ

.-""!-

!ص!بر

،

الإمبراطورالبطريق

.0213حوالييمبارتفاعه

بعضتقضى)أنتاركيكا(.الجنوبيالقطبوطيورالبحريةالطيور

للتكاثر.اليابسةإلىتعودأنويهدرالبحر،فيبعيداوقتهامعطمالطيور

الماءوقصاصالنوءوطائروالمطريقالبطرسطابرالطيورهدهوتتمهمل

مساداتالطيرانعلىمتمرسةالطيورهدهكل.الحاصفيالنوءوطائر

يسبحولكنه،يستطئالطرانلافالمطريق.البطريقعدافيماطويلة

.الواحدةالمرةفيمتتاليةشهوراالبحرفيويمكث،طويلةمسافات

داخلبحيدةمسافاتالأسماكأحيا،،الأحرىالطيوربحصتطارد

طائرالطيورهذهوتشمل.بانتطهامالياسحةإلىتعودولكمهاالبحر،

وطائرالمداريوالطهائروالفلىوبالفرقاطوطائرالقدميرأحمرالأطيمق

الجوممط.القطبكركر

الحنوبيةالقطهبيةالجزرعلىالبحريةالطهيورمنالعديديعمشق

القطبيةالقارةعلىقليلةطيورتعشم!بينما،الصيففصلخلال

هدهوتشمل،بالثلوجمعطاةتكولىوالتيلعسها،المتحمدةالحوبية

الجليديالموءوطائرالإمبراطورالبضريق:التحم!يتمديدةالأنواع

العاصفي.ولسودونوءالحوليالقط!وكركر

ح!*-

!صحيإ-زو-ير!!زر-

-73جص

الذيلأبيضالمداريالطائرمحي!

سم.81و71بينطولهيتراوح
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الطيورهجرة

إثارةالطبيعيةالظواهرأكثرمنظاهرةالطورهجرة

قويةليمستوالطيور.الإنسانفهمعلىاستعصاءوأكثرها

منهاكثيرةأنواعتهاجرذلكومع،الخصوصوجهعلى

دونأيامابل،ساعاتعدةأحيانامحلقةطويلةمسافات

الأبيضالأوروبي)الهازج(الشاديذلكمثال.تتوقفأن

أوروبافيتتكاثرعديدةطيورمنواحدوهوالنحر،

الطائرذلكيسافرآسيا.أوإفريقيافيالشتاءفصلوتقضي

فىالسنغالفيالشتويموطنهإلىكم000.4حوالي

عصفوروهو،الرأسأسودالشاديويطيرإفريقيا.غربي

العصفورحجمعلىحجمهيزيدولاالشماليةأمريكامن

موطنهإلىتوقفدونكم000/4مسافة،الدوري

السبقأولويةلهالذيالطائرأما.الجنوبيةأمريكافيالشتوي

القطيالخطافطائرفهو،طويلةمسافاتالهجرةفى

فىتكاثرهمناطقمنكما00087حوالييطيرالذي

الجنوبى،القطبفيالضتويموطنهإلىالشمالىالقطب

أشهر.بضعةمضيبعدالشماليللقطبثانيةويحود

سنة.منأقلفىكم000362حوالييقطعفهووبذلك

فيولكنهاطويلةمسافاتقاطعةالطورمنالعديدويهاجر

تكاثرها.أماكننفسإلىبالضبطتعود،سنةكل

لماذاعن:الاكتشافاتمنبالعديدالعلماءقاملقد

منالعديديبقىولكن؟وكيف؟وأينالطيور؟تهاجر

لهنجدلنمنهابعضاأنالمحتملومن،إجاباتدونالأسئلة

إجابة.

الطورتتناولهالذيالطعاميندرالطيور.تهاجرلماذا

السنة،منمعينةفصولخلالالعالممنكثيرةأماكنفى

وعليه،القارسالجليديالشتاءذاتالمناطقفيخاصة

تلكفيبقيتإذاجوعاالطيورمعظمتموتسوف

تعش!قالتيالطورمعظمفإنولذا،الشتاء.خلالالأماكن

المناطقإلىالخريففصلفىتهاجرالأماكنتلكفي

مرةالطقسيدفأعندماالربيعفصلفيوتعوددفئا،الاكثر

حارفصلفهناك،المداريةالمناطقمعظمفيأما،أخرى

خلالوالماءالطعاميندروقد،عامكلممطروفصلجاف

بدايةعندالطيورمنالعديديهاجرلذلك،الجفاففصل

المناطق،تلكفيرطوبةالأكثرالأجزاءإلىصيفكل

بينما،انتهائهبعدراجعةتعودثم،الجفافلهذاتجنباوذلك

إلىالجافةالمناطقفيالتكاثرتفضلالتيالطيورتهاجر

فصلخلالالمداريةالمناطقفىجفافاالأكثرالأجزاء

الأمطار.

فيهايندرالتيالفصولخلالتهاجرلاالتيالطورأما

الطعامعلىالاعتماديمكنهاالتيالأنواعتلكفهي،الطعام

معظمتعيش،المثالسبيلفعلىوجودها،مناطقفيالمتوافر

في،الشماليةالمناطقفيالشتاءفصلتقضىالتيالطيور

الجافة،التوتوثمارالأشسجاروبراعمالحبوبعلى،الغالب

أبومنقاروالطائرالكاردينالطائرالطيور:تلكوتشمل

والطيهوجالأخرىالمغردةالعصافيروطيورمتصالب

فيالحشراتوتندرهذا.الدوريوالعصفورالجوزوكسار

معظمتهاجرلذلك،الشماليةالمناطقفيالشتاءفصل

هيالتيالطورأغلبتبقىبينما،الحشراتآكلةالطيور

ويرقاتها.الحشراتبيضعلىعادةتعيشصغيرةطيور

الأشجارومتسلقوالقرقفالجوزفاغالطورتلكوتشمل

الخشب.ونقار

نأإلاالبقاء،أجلمنتهاجرالطيورأنمنبالرغم

تلكتسببالتيالعواملتفسيرفيكبيرةصعوبةهناك

الشماليةالطيورمنعديدةأنواعتغادرمثلا.الهجرة

،متوفرةالطعاموكميةدافئاالطقسيزاللابينمامساكنها،

أنأويتغير،سوفالطقسأنتعلمأنللطوريمكنولا

يشح.سوفالطعام

جهازبوساطةتنظمالطورهجرةأناحتمالهناك

،الهورموناتتدعىكيميائيةموادتفرزالتيالصماءالغدد

الطورعلىالهورموناتتلكإنتاجفىالتباينيؤثروربما

إنتاجفىيؤثرالنهارطولأنالمعروفمنحيثفتهاجر،

أقصىفيالصيفىموطنهمنضحمةأسرابفييهاجرالثلجىالإوز

الشتويموطنهإلىالشحاليةأمريكالقارةالقطىالساحلفيالشمال

المكسيك.فيجنوبا
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منالشماليةالمناطقطيورأنواعبعضفيالهورمونات

تغيراتتحدثالقصرفيالنهاريبدأوحينما.العالم

،الجنوبإلىالهجرةلرحلةتتأهبالطورتجعلهورمونية

إلاالهجرةتوقيتلايفسرالنهارطولفيالتغيرولكن

مختلفةأزمنةفيترحلالختلفةالأنواعلانوذلكجزئيا،

الدقيقالتوقيتيعتمدولا.عامكلنفسهالمكانمن

وعلىبل،فحعسبوقصرهالنهارطولعلىللهجرة

الغذاء.ووفرةالطقسحالةمثلأخرىحالات

منالعظمىالغالبيةتهاجرالطيور.تهاجرأينإلى

وذدك"صلي-شمالطهاقيفيعادةالمهابرةالطور

هىالشماليالكرةنصففيالسنةفصولأنيرحإلى

منالعديدفإنلهذا.الجنوبىالكرةنصففيعكسها

تصلالخريففصلفيتهاجرالتيالشماليةالطيورأنواع

والعديد،المناطقتلكصيففيالجنوبيالكرةنصفإلى

الشمالإلىتهاجرالجنوبيالكرةنصفطيورأنواعمن

فىمقاصدهاإلىوتصلالجنوبفيالخريفيحلحينما

الطيوربعضتختتمكما.هناكالصيفزمنفىالشمال

الأماكنمعظمتكونحيثالمداريةالمناطقفيرحلاتها

.العامطوالحارةأودافئة

المساراتنفسعلىالطيورأنواعمنالعديديهاجر

البحارسواحلمثلالطيعيةالظواهرعادةتتبعالتيالجوية

الجويالطريقويسمىالأنهار.وأوديةالجبالوحواف

،الطيرانبمجازالطورمنكبيرةأعدادتسلكهالذي

وإلىمنتهاجرالتيللطوربالنسبةللطيرانمجازانوهناك

المألوفة:المتهمالىالكرةنصصطيورمنأنواعثلا-لةإلىلالسسهالهحرةومساراتوالمتسويالصي!المدىأدناهالخرائطتوضحالطيورهجرة

التلاثة.الطهيورهذهسكلا،الخرائطأسفلالصور،وتوضهـت.الديلالحادالرملوزمارالأصفروالذعرالممراح

ثلا-!صصالشماإم!لكا!كض

أ!!يم

!ثا،ف-غحصلنص،

-اأتريكا!

ا!تز!بهبم

الشماليةأمريكاقارةديئعشمقاللمراحطائر

وتهاجرالشتاء،ديالجوبيةأمريكاإلىويطير

منبدلاعريضةحبهةطولعلىالطورتلك

التحديد.واضحةمساراتاتباعها

/للا!!ححسض!بم

!طا-لإ4أولونجيما

ك!لأيتن-!تن

ئم!،*لم-

ا!نأ

إفرل!يا-%*

وتقضيإبحلترافيتعشمت!الصفراءالذعرة

الطهيورتلكتتب!حيثإفريقيافيالشتاءفترة

ومساراالجوبإلىطريقهافىساحليامسارا

.الشمالإلىتوحينماداحليا

--مرلكوبر

!!

كاو

سيبريا

سيبريافييتكاثرالذيلالحادالرملزمار

لعيدةأماكنإلىعديدةمسارأتعبرويهاجر

قارةمنالغرلىوالجزءأستراليامتلحدا

الشمالية.أمريكا
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يمربينما،طارقجبلمفحيقأحدهمايقطعأوروبا.قارة

المائيالممرمنجزءوهو،الدردنيلمضقفوقالاخرالمجاز

وتوجد.المتوسطالأبي!بالبحرالأسودالبحريربطالذي

مجاز-االشماليةأمريكاقارةفيللطيرانمجازاتأربعة

-2،الهادئالمحيطساحلامتدادعلي،الهادئالمحيط

الروكيجبالسلسلةويتبع،الاوسطالطرانمجاز

الأطلسى،طيرانمجاز-4الممسيسيبيطيرانمجاز3-

مراقبةهواةيتجمع.الأطلسيالمحيطساحلامتدادعلى

لمشاهدةالطرانمجازاتطولعلىمعينةنقاطعندالطور

خلالالضخمةالمهاجرةالطورأسرابلعبورالمثيرالمنظر

فيهتتبعالذيالوقتفيولكن.والربيعالشتاءفصلي

منالعديدأننجد،الطرانمجازاتالطيورأنواعمعظم

أيضا.المجازاتتلكخار!يهاجرالطور

هناك،الرئيسيةالطيرانمجازاتإلىبالإضافة

منمختلفةمجموعاتتتبعهاللهجرةجويةمسارات

الماءجلميهاجرفمثلاالطيور.منواحدنوعأوحتىالطور

جنوبيفىداكونهاتريستانجزيرةإلىالعطمالأوروبي

الطيورمنأخرىأنواعتهاجرلابينما،الأطلسيالمحيط

وروسياأوروباشماليمنمتصالبمنقارأبوالطائرمثل

الذيالمحصولشضاءلحينمافقط،تهاجرولكنهاعامكل

لهاتوفرجديدةأراضيتجدأنعليهافيتحتمبه،تتغذى

الغذاء.

فىالطورأنواعبعضرتهاجرالطيور.تهاجركيف

أسرابفىأخرىأنواعتهاجربينما،صغيرةمجموعات

صغيرةالطورمعظموتسافرالطور.ملايينمنتتكون

غالبيةتفعلبينماالنهار،أثناءوترتاخلتأكلالليلأثناءالحجم

المهاجرةالطيورغالبيةوتطر.ذلكعكسالكبيرةالطور

تمولكن.ام)008-009حواليإلىيصلعلوعلى

السواحلطيورمنالعديدوتشمل،الأنواعبعضاكتشاف

.م6).00علىيزيدعلوعلىتطروهيوالإوز،

تهاجرالتيالطورأنالعلميةالأبحاثكشفتلقد

الأنهاروديانمثلاليابسةعلىمختلفةمعالمتتبعبالنهار

مسارهامنتعدلأنأيضايمكنهاكما،الجبالوسلاسل

فيبماالطور،بعضتهاجربينما،الشمسباتجاهمستعينة

نأالتجاربأوضحتوقد.الليلأثناء،المائيةالطورذلك

نأبما،ولكن.بالنجومتهتديالطيورتلكمنالعديد

السماءتكونحينماحتىطريقهاتجدتست!%نالطور

.أخرىوسائلتستخدمأنهامنفلابد،بالغيومملبدة

المغنطسيبالمجالإحساساالطورأنواعلبعضأنويعتقد

كما،للملاحةالمجالذلكتمستخدموأنها،للأرض

حاسة-النوءطائرمثل-البحريةالطيوربعضتستخدم

أعشاشها.إلىللوصولالشم

الطيورتعيشكيف

فقطاثنينأوواحداعاماالصغيرةالطورمعظمتعيش

وأللجوعنتيجةالطورمنالعديدويموتتقدير،أكثرعلى

تقتلبينماالرديء،للطقسالتعرضأوالإصابةأوالمرض

الرغموعلى.الأخرىالطيورمنالعديدالمفترسةالحيوانات

منهابعضافأنالطور،تواجههاالتيالخاطرجميعمن

تعي!عموما،.الطبيعيعمرهاخرحتىيعي!أنيستطجع

الحجم.صغيرةالطورمنأطولمدةالحجمالكبيرةالطور

طائرولكنأكثر،أوعاما04البطرسطائريعي!قدفمثلا،

عموما،الأسرفيللطورعاما.أ5يعي!ليبلغلاالصعوة

نجدلذلكونتيجة.البريةالحياةفيمنهاللبقاءأفضلفرصة

تربتطيورحققتهاقدالطيورأنواعلمعظمالقياسيةالأعمار

الطوروتشمل،أليفةكحيواناتاوالحيواناتحدائقفى

إحدىفيعالقعقابئابوماقياسيةأعماراسجلتالتي

عاشأليفاوببغاءعاما،68عمرهبلغحتىالحيوانحدائق

عاما.07عمرهبلغحتى

وأأفراداببقائهاتقريباالطورتفعلهماكليتصل

نأعليهاأفرادابقائهاعلىالطورتحافظولكيأنواعا،

حمايةعلىتقدروأن،الكافيينوالماءالطعامعلىتحصل

النشاطاتهذهوتتطلب.المفترسةالحيواناتمننفسها

وبعضالسباحةأوالطرانمثلالحركةمنمختلفةقدرات

يجبالطور،أنواعمننوعأيولبقاء.الاتصالقدرات

فراخه.ويرعىيتكاثرأنالنوعذلكفيفردكلعلى

اللازمةالطورنشاطاتالمقالةمنالجزءهذايناقش

فيتناولللطيورالعائليةالحيماةبندأمالاخر.يوممنلبقائها

جيل.بعدجيلالبقائهاأهميةلهاالتيالطيورنشاطات

حرارةدرجةإنالغذاء.علىالطيورتحصلكيف

فهيلذلك،الثديياتعندمنهاأعلىالطورعندالجسم

حجمها،إلىبالنسبةالثديياتمنأكثرطعامإلىتحتاج

ذلكإلىإضافة.العاليةحرارتهادرجةعلىلتحافظوذلك

مننسبياأكثرتأكلأنالحجمالصغيرةالطورعلىيتحتم

الغذاءطاقةتستخدمأجسامهالأنوذلك،الكبيرةالطيور

ذهبيالطائرمثلالصغيرةالطورأحديأكلوقد.أسرع

الطورأحديأكلبينمايوميا،الطعاممنوزنهثلثالعرف

الطعاممنوزنهثمنحواليالزرزورمثلحجماالأكبر

علىبناءأيضاالطيورتأكلهاالتيالطعامكميةوتحدديوميا.

أكثرطاقةالرحيقمنمعينةكميةتوفرمثلا.الطعامنوعية

التيالطورتحتاجلذلك.الحبوبمننفسهاالكميةمن

التيتلكمنالطعاممنأقلكميةإلىبالرحيقتتغذى

الصغيرةالطيوروتحتاج.نفسهالحجممنبالحبوبتتغذى

تقضىإنهاحتى،الطعاممنكبيرةكمياتإلىالحجم
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وتحتاالأرضاوعلىالهواء!ىأماك!:عدةفىالطعامالطيورتجدالطيورتتغذىكيف

والنسعوالبذورأطحمواوالسملثالحمتمراتالطيور:وحباتوتشمل

العذأئية.الطائروعاداتسلوكتنايسىحتى-قدماهأو

الحوارختستخدمثعمالا.يصطادصقر

ومنقارهالالحيواناتللإمساكالحادةمحالبها

اللحم.لتمزيقكالموسىالحاد

الصغيرممقارهيستخدمالرجلأحمرحجل

الأحرىوالحبول!الغلالبذورلكسرالقوي

وفتحها.

3+ء7--يرير-!!33-كا

---!!!!كعير-!

----أ!!*ء-!يرممغ

!ص؟-حو-

ليطعنحداالحادمنقارهيستحدمالأنهينجا

وأرحلهالمرنالطويلعمقهالطائرويساعدالسمك

السمك.اصطيادفيالعشائيةالوترياتذات

ئرة.أ!اااايخراتعدلقطتتعدىال!مامة

علىحدااعريصاأطائراسقاريساعد

الهواء.فيدالحشراتاالإمساك

فىحفرةيحفرالبطنالأحمرالنسغمصاص

الحاد،الطويلمنقارهمستحدماشجرةحذع

بالسمغ.دلكبعديتغدىتم

والحيواناتبالسباتاتيتغذىالبثروش

منقارهويستخدمالعكرةالمياهفىالصعيرة

.الطعامصوالطينالماءلتصفية

ال!هين.فىوحتىوالأشحارالزهوروداحللماء

الطائرمنقارشكليتكي!الحالاتمعظمفي.

ثمارإحدىيأكلالبوهيميالجاحشمعي

علىالعريضالقصيرمنقارهتكيم!لقد.التوت

.الأحرىالصغيرةوالثمارالتوتثمارالتقاط

القويممقارهيستخدمالظهرأحمرصرد

جسمفيللغصسالحادالطرفيعرسلكى

الحشراتعلىالانقضاض!ريعالنحلاكل

.ئرةالطا
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الحجمكبيرةالطورتستيمبينما.الأكلفيوقتهامعظم

.طعامغيرمنأيامعدةتقضىأن

منتفقدهالذيالماءتعوضأنإلىالطيورتحتاج

لاالطورلكن.الأخرىالحيواناتبقيةمثلأجسامها

تفقدوهي.والبولالعرقمثلالسائلةالفضلاتتخرج

لذلكالزفير.وعندالفضلاتمعالماءمنفقطقليلةكمية

،الأخرىالحيواناتمنالعديدمنأقلماءإلىالطورتحتاج

الرحيقمثل،الرطبةالأطعمةتأكلالتىالطورتحصلكما

منمعظمهأوإليهتحتاجالذيالماءكلعلى،والحشرات

الطوركلتشرب.الشربإلىتلجأماونادراطعامها

تاركةللخلفبرأسهاتميلثمبمناقيرها،بغرفهالماءتقريبا

حلقها.داخلتنسابالماءقطرات

بالحشراتالغالبفىالطيورتتغذى.الطعامأنواع

واحدكلويفضل.والفواكهوالبذورواللحموالأسماك

الطور.منمعيننوعلدىالطعاممنالأنواعهذهمن

.الحشراتعلىالغالبفيالطورمنالعديديعيش

والتشيكاديالنحلاكل:الحشراتآكلةالطيوروتشمل

السنونومثلالصغيرةوالجوارحوالبومالذبابوصائد

الطيوربعضتتغذى.الخشبونقاروالأخيضروالسمامة

الطيوروتشمل.أيضاوالديدانبالعناكبالحشراتآكلة

والبلشونوالغطاسوالغواصالغاقطيور:الأسماكآكلة

تقتات.أيضاوالخرلغشةوالبجعالبحروصقروالرفراف

المائيةبالحيواناتالأسماكآكلةالطورمنالعديد

الطيوروتقتات.والقواقعالسرطاناتمثلالأخرى

والثديياتالأخرىوالطوربالزواحفاللواحم

والعقابالكركارطائرهيالجوارحوأهم.الصغيرة

هذهمعظموتطاردوالنسور،والبوموالصقرالحروالصقر

منالقليليتغذىبينمابنفسها،وتقتلهافريستهاالطور

الجيفةتأكلالتيالطيوروأهم.بالجيفأساساالطيورتلك

والنسور.الكركارطيور

الدرسة،:بالحبوبتتغذىالتيالطيورتشمل

.الدوريوالعصفور،والحماموالشرشور،،المغردوالعصفور

المناطقفيبالفاكهةتتغذىالتيالطيورمعظموتعيع!

تلكوتشمل،العامطوالالفاكهةتتوافرحيث،المدارية

المناطقفيأما.والطوقانوالتناجروالببغاءقرنأبوالطور

تكونحينمابالفاكهةالطورمعظمفتتغذى،الباردة

تلكوتشمل.العامباقيفىوالحبوبوبالحشرات،متوافرة

والشحرورتبيرد،الكاوطائر،لأمريكياالحناءباأالطور:

،الجناحوشمعيوالصافر،،الحاكيوالطائر،الأوروبي

بمنقارهوفتحهاالكرزنواةكسرالزيتونىالبلبلويستطع

بالحبوبأيضايتغذىولكنه،الشكلالخروطيالثقيل

والحبوبالفواكهوبجانب،بالحشراتوكذلكالطرية

فمثلا،النباتاتمنأخرىأطعمةعلىأيضاالطورتحصل

بينماالزهور،رحيقعلىالطنانوالطائرالعسلاكليعيش

يتغذ!ابينماالأشجار.بنسغعادةالنسغمصاصيتغذى

ذلكفيبماالنباتيةالموادمنبالعديدوالتموالإوزالبط

المائية.والأعشابالعشب

أصنافاتفضلالطورأنواعمعظمأنمنالرغموعلى

والطيورالأسماكآكلةالطيورفإن،الطعاممنمعينة

نوععلىتعيعقالتيالقليلةالطيورلينمنهياللواحم

تتغذىالتيالطورمعظمإنإذ.الطعاممنواحد

الطيورومعظمأيضا،الفاكهةأوالحبوبتأكل،بالحشرات

بعضكذلكتأكلالفاكهةأوبالحبوبتتغذىالتي

منيجدهنوعبأيشغذىالطورمنوقليل.الحشرات

الغرابالطيورهذهوتشملالخلفات،ذلكفيبماالطعام

والزرزور.الأسحموالغرابوالنورس

منقارشكلالحالاتمعظمفييتواءمالغذاء.طريقة

غذائه.طريقةمعوقدمهمنقارهأوقدمهشكلأوالطائر

تستخدمهاحادةمخالبالجوارحللطيور،المثال!بيلفعلى

كالموسىحادمعقوفومنقارالصغيرةبالحيواناتللإمساك

مثلالطيورأجسامبنديناقش.اللحملتمزيقتستخدمه

.التكيفاتهذه

متخصصةالتغذيةفيطرقاالطيوربعضاكتسبتلقد

أثناءالحشراتيصطادانوالسمامةفالسنونوجذا؟

فيالرفيعةالطويلةأجنحتهماياستخداموذلكطيرانهما،

منقاريهمافيهايستخدمانسريعةهوائيةبمناوراتالقيام

يستطجعكما،الحشراتاصطيادفيالاتساعشديدي

منتمكنهدائريةبطريقةبجناحيهيفمربأنالطانالطائر

أمامالمروحيةالطائرةمثلمكانهفىالهواءفييرفرفأن

للخلفيطيرأنأيضاويمكنه،الرحيقيجمعلكىالأزهار

زيارتها،منفرغالتيالزهرةمنالمعاكسالاتجاهفيفيخرج

تليها.التيللزهرةمسرعاويتحرك

فيالأخرىالحيواناتعلىالطيوربعضتعتمدكما

قطعانالبقروطائرالأبيضالبقريتئبلشونحيثغذائها،

التيبالحشراتوشغذيانالكلأ،ترعىالتيالحيوانات

الفرقاططائرويسرق.الحيواناتتلكحوافرتثيرها

ويعيش.الأخرىالطيورمنالأسماك-عادة-والكركر

شمععلىأساساإفريقيافىعادةيوجدالذيالعسلدليل

الشمع،إلىبنفمسهيصلأنيستطعلاولكنه،النحل

وبذلك،بانفعالويناديالمنحلمنبالقربيحطلذلك

بدورهاتقوموالتي،العسلتأكلالتيالثديياتيجذب

نأالطائريستطيعوبعدها،العسلوأكلالمنحلبكسر

النحل.ويرقاتالشمعمنوليمتهيأكل
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لاخرمكانمنالطيورتتحركالطيور.تتحرككيف

الطيورمنقليلةأنواعوهناك،الطرانطريقعنالغابىفى

والكيويوالإموالشبنمطائر:مثلالطرانعلىتقدرلا

بالإضافةالطيور،معظموتستطع.والبطريقوالريةوالنعام

وأهم.اليابسةعلىتتجولأن،الطيرانعلىلمقدرتها

والطائروالغطاسالغواصطائرمنكلهولذلكاستثناء

فيبعيداالغطاسأرجلوتقع.والمسمامةوالرفرافالطنالأ

حتىأوالمشىالطائريستطعلابحيث،الجسممؤخرة

الماء.تحتللسباحةمثالىهذارجليهوضعولكن.الوقوف

فصالحة،والسمامةوالرفرافالطانالطائروأقدامأرجلأما

للمشى.صالحةغيرولكنهاعليهاالجثومأوللتشبث

طريقعنلاخرمكانمنتتحركأنالطورهذهوتستطيع

فقط.الطران

الطرانتستطيعكماالسباحةالطيورمنكثيرتستطيع

السباحة،فىالطيورأفضلولكن،اليابسةعلىوالتحرك

.الأخرىالتحركطرقعنعاجزة،والغواصالبطريقمثل

الغطاسيستطعلاكما،الطيرانيستطيعلافالبطريق

المشي.

لأنهالهواء؟فىتحلقأنالطائراتتستطع.الهواءفي

الطائرفجناحالطائر.جناحيليشبهاجناحيهاتشكيلتمقد

وحينما،أسفلمنقليلامنحنأوومسطحأعلىمنمنحن

الهواءيمرفسوف،للأمامسريعاالشكلبهذاجناحيتحرك

السطئالسفليفوقمنهالمنحنيالعلويالس!فوقأسرع

فوقالهواءضغطمنيقللسريعاالهواءمرورإن.المستوي

إلىالمرتفعالضغطمنطقةمندائماالهواءويتحرك.الجناح

الجناحأسفلالهواءفإنولذلك،المنخفضالضغطمنطقة

رافعاالجناحأعلىالمنخفضالضغطمنطقةنحويتحرك

والتيأعلىإلىالدافعةالقوةهذهتساعد.أعلىإلىالجناح

الجاذبيةعلىالتغلبفيوالطائراتالطورالرفعقوةتسمى

فيه.محمولةوالبقاءالهواءفيالصعودثمالأرضية

رجليهاعضلاتباستخدامالهواءفيالطورتقلع

نفسهالوقتفىوتبدأأولتقفز،مجثمهامنبنفسهالتدفع

الطائريطيركيف

بينما،أسفلوإلىأعرإلىجناحلكلالداخلىالحزءيتحرك.الحركاتصبنوعينالطائرحناحايقومالجحاحينرفرفةبواسطةالطيرانأثناء

الصربةبدأيةأثناءالساعةعقاربعكسوتستمر(1)الكاملةالعلياالجاحضربةعندالدائريةالحركةتبدأ.دائرةشكلفيالحارجيالجزءيتحرك

)4(.العلياالضرولوبداية)3(الكاملةالسفلىالصربة)2(،للجناحالسفلى

نأللهواءلايمكنوبدلكالسفلىالضرلةأثناءيترادفالجناحريش

سامحاالعليا،الضربةأتاءمفتوحاالريشويلتوي.خلالهمنينفذ

سهلا.الجاحرفعيصسحوبدلكخلالهسيمربأنللهوأء

الهواءصعطلانحفاصنتيجةوذلكالهواءفيمحمولايستمرالطائر

يتحركهو.كماالجماحأسفلالهواءضسطيبقىبيحما،الحساحأعلى

أعلى.إلىالطائريرتفعوبذاالمنخفضالضغطلاتجاهالعالىالضغط

العلياالصرسةالسف!الصرلة

.!*-؟

تخ!ممهرإلمإلأححر*!!!*!

برلى/ا!17:أ!لألململأ*

ءوصلم%-ل!أ-لمثا\--

4أزصئزلىلملمإ
ص

ءاهو-

ممحفضهواءضعطا!واءاالسيا!

!ير---ط-ح!عح!--

ا-

ثالتهواءضسط
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الجناحشكليؤثركيف

الطيرانعلىالمقدرةفي

الطيورولمعظميسار""أسعلالرقبةمطوقللتدرجأكثر.يجيدهالذيالطيراننوعالطائرجناحىشكليحدد

إلىولكنالهواءفىسريعاتقلعأنالطيورهذهوتستطعمستديرانقصيرانجناحالىتشبههالتيالأخرى

طائر.ومسحوبانضيقانجناحانلها"وسط"السمامةمتلالطيرانسريعةالطيورومعظم.فقطقصيرةمسافة

والانحدار.التحليئتجيد،حادانطويلانحاحانلهاالتى،الأخرىالطكيورولعض"،"يمين،النورس

ك!قي!،كا

ثبربهم؟!ع"3

ء*يم!*!لإث!!؟!ا

رجالمداخنلممعامةبورل!

أسفلوإلىأعلىإلىليسجناحيهاأطرافبرفرفة

السفلى،الضربةأثناءأيضاالأمامإلىتلتويبل،فحمسب

يظلبينما،للأمامالطائرتدفعالالتوائيةالحركةوهذه

قوةيوفروبذلكالهواء،لمروربالنسبةمستوياالجناحباقي

الرفع.

فىالطرانفي،الإقلاعبعدالطور،بعضتستمر

الأخرىالطوربعضتجمعبينماجناحيها،برفرفةالغالب

وأثناء.التحليقأوالانحدارمعالجناحينبرفرفةالطرانبين

أسفلإلىويهبط،مبسوطينجناحيهالطائريتركالانحدار

وأثناء.الطاقةمنضئيلاوقدراالجاذبيةمستخدماالهواءفي

الهواءحركةفيالموجودةالطاقةالطائريستخدمالتحليق

يرفرفأنإلىيحتاجأندون،أعلىإلىجسمهلدفع

الساخنوالهواءالرياحالطيورتستخدمقد.بجناحيه

علىالهواءرفعقوةأوالساخنةالتياراتأعلىإلىالصاعد

.الباردةالجبهاتطول

الطيرانعلىالحجمالصغيرةالطورأغلبيةتعتمد

لممرعةمتوسطيبيئ،الحالاتمعظموفي،الجناحينبرفرفة

الطيورومعظم.كم/الساعة55إلى03مابينطيرانها

جناحينذاتالحجمكبيرةطيورهيالطيرانالسريعة

منالشاهينالصقرسرعةقياستمولقد.مدببنطويلين

حالةفيكم/الساعة092فبلغتالطائراتإحدى

الطورمنف!،المحلقةالطورمعظمأما.الانقضاض

وتشمل:المدببةالطويلةالأجنحةذاتالكبيرةالبحرية

وقصاصالبحروصقروالنورسالفرقاطوطائرالبطرس

عندالبحرصقرسرعةقياستمولقد.المداريوالطائرالماء

طيورتشملكما.أكم/الساعة92فبلغتالتحليق

الحوامأوالجراحالصقر:التحليقتستطجعالتياليابسة

التحليق،تستطيعالتيالبحرطيوروبخلافوالنسر.

وأطرافهانسبياعريضةأجنحةلهاهذهاليابسةفطيور

مطوقالتدرجمثلالبريالدجاجمنوللعديد.مستديرة

ولكن.ومستديرةعريضةأجنحةأيضاوالسمانالرقبة

متصلب،أومتيبس،الخصوصوجهعلىأجنحتهاريش

فجأةالإقلاعالأجنحةهذهمثللهاالتيالطيوروتستطيع

تطيرمانادراولكنها،قصيرةمسافةعاليةبسرعةوالطران

والخرشنة،والعاسوقالطنانالطائرأما.طويلةمسافات

فيترفرفأنتستطيعالتي،القليلةالطوربينمنفهى

فإن،لذلكبالإضافة.الطيرانأثناءالهواءفيمكانها

إلىيطيرأنيستطجعالذيالوحيدالطائرهوالطنانالطائر

الخلف.

بالجرياليابسةعلىالطورتتحرك.اليابسةعلى

الحجمالكبيرةاليابسةطيورإن.والتسلقوالقفزوالمشي

،الجريفيالطورأسرعهيالطيرانتستطجعلاالتي

تستيمحيثجدا،الطويلةبأرجلهاتقريباجميعهاوشميز

بسرعةتجريأن،اليابسةعلىالطورأسرع،النعامة

الطرانتستطعالتيالطوربعضوهناك.الساعةكما56

والسريماالحبارىوتشملأيضا،بسرعةالجرييمكنها

ببطءالأخرىالطورمعظمتتحركبينما،الكاتبوالطائر

اليابسة.علىأكثر
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الأرضعلىالطيورأسرع

تستطيعلاوهيالنعامة

النعامةتجري.الطيران

الساعة.فيكم65بسرعة

التىالطيورمعظممثل

علىتتغدىأوتعيش

النحامةتمشي،الأرض

واحدةقدمبتحريكوتجري

بينما.مرةكلفيللأمام

التيالطورمعظبمتقفز

عرألاشجارديتعيمق

تكونحيمماقدميهاكلتا

الأرص.على

وأتمشيالأرضعلىتأكلأوتعي!قالتىالطورمعظم

يفعلكماإلا،ليسللأمامواحدةقدمبتحريكتجري

الأشجارفىتأكلأوتعششالتيالطيورومعظم.الإنسان

،الأرضعلىتكونحينمامعا،الاثنتينرجليهاعلىتقفز

فمثلأوالقفز.،الجريالطورأنواعبعضتستطيعبينما

،قصيرةمسافات)السمنة(الدجفصيلةمنالطيورتجري

تتوقف.أنقبلالأخيرةالقليلةالخطواتتقفزثمومن

التىالأنواعتلكخاصةالتسلقفيخبيرةالطيوروبعض

الجوزفاغوتشول،الحشراتعنبحثاالأشجارتتسلق

لهاالطورهذهوكل،الخشبونقارالأشجارومتسلق

نأعلىتساعدهامعقوفةحادةومخالبقصيرةأرجل

تسلقها.أثناءبالأشجارلإحكامتتعلق

وقتهمنالكثيرالطيورأنواعمنالعديديقضيالماء.في

الأعداءمنيهربأوطعامهيجدتحطالماء،فيأومعظمه

علىغالباالطيورهذهوتسئلعض،الغطسأوبالسباحة

النوءوطائروالنورسالبطرس:تشملوهىالماء،سطح

مثلأرجلهاالطوروتستخدمالماء.وقصاصوالمقبقب

الماء.خلالنفسهالتدفعالمجاديف

السطح،علىكماالماءتحقأخرىمعينةطيورتسبح

منالغاقمثلالماءتحتتسبحالتيالطورمعظموتغطس

وتتوجه،بشدةللوراءترفسبأنالسطحعلىالطافيوضعها

بعضوتغطس.فائقةبسرعةتغطسثم،أسفلإلىبرأسها

الماءفي،والخرششةالرفرا!:وتشمل،الأسماكآكلةالطيور

فجأةتبرزولكنهالاتسبح،وهيالهواء،فيكبيرعلومن

معظمتستخدم.أخرىمرةالهواءفيتطيرثم،للسطح

البطريقيستخدمبينماالماء،تحتلتسبحفقطأرجلهاالطور

العمقفييتحكمأنالغواصويستطحطائرأيضا.جناحيه

رئتيهفيالمحبوسالهواءكميةبتنظجموذلك،فيهيسبحالذي

نأتدريجيا،الهواءبتسريبيست!جع،كما.ريشهفىأو

مثلالماءفوقظاهرافقطالرأسيبقىحتىتدريجيايغطس

خفاء،فىيسبحوبذلك(الأفق)منظارالغواصاتمئفاق

نفسه.الوقتفيأعداءهويرقب

معبعضهاالطورتتصلالطيور.بينالاثصالات

منالصوتىالاتصالأهمها،مختلفةطرقبعدةبعض

والتغريد.النداءبوساطةالحنجرة

تستخدمهاأصواتتقريباالطيورلكلوالتغريد.النداء

مثلواحدصوتمنعادةالنداءويتكونالتغريد.أوللنداء

عادةالذيللطائر(الضعيف)الصوتءالصيأوالصرخة

النوتمنسلسلةمنالتغريديتكونبينما،يرددهما

أنواعنصفتصدرتماما.محددانمطاتتبعالتيالموسيقية

الجواثم،الطورأنواعكلوتشملتقريبا،المعروفةالطيور

وتشمل،الأخرىالطورومعظموالتغريد.النداءمنكلأ

تغرد.لاولكنهانداءتطلق،والجوارحالمائيةالطورمعظم

لاالتيالطورالقليلةمنفهياللقلقأنواعوبعضالبجعأما

إطلاقا.حنجرتهامنأصواتاتصدر

لطيوركإشاراتنداءهاالغالبفىالطيورتستخدم

والديهالتخبرالطرقبإحدىالطورصغاروتنادي.أخرى

خائفة.أوجريحةبأنهالتخبرهماأخرىوبطريقةجائعةأنها

بهليميزمحددانداءالنضجكاملالطائريستخدمبينما

الطور.منمجموعتهكلبهاليميزأحرىونداءاتشريكه

عادةالنداءهذاومثلالخطر.منالمجموعةالنداءاتتحذروقد

الطيور.منواحدنوعمنأكثريحذرأوينبهما
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ماعادةفهم،المغردةالطورفيالناسيفكرحينما

ذاتالأخرىوالطوروالعنادلالكناريفييفكرون

ليسالطوربعضتغريدفإن،ذلكومع.الجميلةالأصوات

الغدافيكررمثلا.الإنسانلأذنبالنسبةالأقلعلىممتعا،

.أخرىبعدمرةنفسهاالموسيقيةالنغمةالجناحوشمعي

ويفعلبالتغريد،الطورأنواعمعظمفيفقطالذكرويقوم

علىمنيغردحيثالتكاثر،موسمأثناءالغالبفيذلك

عنه.يدافعالذيبمجالهتحيطالتيالمجاثممنمجموعة

-ا:رئيسيانهدفانإعلامياتعريدايسمىالذيوللتغريد

خارجتبقىحتىنفسهالنوعمنالذكوربقيةيحذرأنه

للأذنوبالنسبة.الأنثىبجذبالتغريديقوم2-المجال

لهالأنواعأحدمنالطوركلتغريدأنييدوالإنسانية

طائركلصوتيختلفالواقعفيولكن،نفسهالصوت

فىوحتى،نفسهالنوعمنالأخرىالطيورصوتعن

علىيتعرفاأنالوالدانيستطعالمزدحمةالمستعمرات

أصواتعلىالتعرفالفراختستطعكمافراخهما،صوت

يها.والد

لافهى،الأصواتتقليدفىموهبةالطورلبعض

تقلدولكنها،فحعسبالأخرىالطوروتغريدنداءتقلد

وأالكلابنباحمثلبيئتهافيالأخرىالأصواتأيضا

الأصواتتقلدالتيالطورأمهربينومن.المصانعصفير

الببغاءمثلمعينةطيورتلجأ.الحاكيوالطائرالزرزور

فقط،الأسرفيتوضعحينماالأصواتلتقليدوالمينة

وحتىالإنسانحديثلتقليدتدريبهايمكنحيث

الصفير.

بعضهاالطوربعضتتصل.الأخرىالالصالطرق

تصدرالتيالأصواتعنتختلفأصواتطريقعنببعض

يشبهعالياصوتاالخشبنقاريصدرحيث،الحنجرةمن

ويختلف،بمنقارهالأشجارجذوععلى،الطلعلىالنقر

الخشبيثقبحينمايصدرهالذيذلكعنالصوتهذا

داخلها.ليعش!حفرةيحفرحينماأوالحشراتعنبحثا

.غيرهعندالإعلانيالتغريدلديهالطلنقرصوتويقابل

به.خاصنقرإيقاعالخشبنقارأنواعمننوعلكل

جناحيهبضربمنخفضانقرصوتالطيهوجذكرويصدر

طويلةمسافاتعبرينتقلالذيالصوتهذاويعملسريعا.

أثناءبمنقارهمااللقلقوأنثىذكرويقعة،إعلانيكتغريد

التكاثر.عملية

فىالأصواتبوساطةكلياالطوربينالاتصاليكون

هذهوتشملبعضا.بعضهارؤيةفيهاتصعبالتيالبيئة

انفتاحاالأكثرالأماكنوفي.والغاباتالأحراشالبيئات

منعديدةأنواعطريقعنأيضاالطورتتصل

سريعا،ذيلهري!الطائريبديمثلا.المرئيةالاستعراضات

المرئيالاتصالويستخدم،رأسهعلىعرفهيربريشأو

عنالدفاعوفيالتكاثر،عمليةأثناءالصوتىالاتصالمثل

للمخاطر.والتنبيهالمجال

بعضالطورتقضي.الأخرىاليوميةالنشاطات

حالةفيبهوالاحتفاظبريشهاالعنايةفييومياالوقت

إلىوبالإضافة.يومكلوالراحةللنومتخلدكما.جيدة

حجما،أكبرهاماعداالطيور،كلتكونأنيجب،ذلك

الأعداء.تتجنبلكىدائمامنتبهةأومتيقظة

حيث،بالتسويةالعمليةهذهتسمى.بالريشالعنايه

التيوالأماكنرأسهريشلتسويةقدميهالطائريستخدم

ريشهاالطورمعظموتدهن.بمنقارهإليهاالوصوليصعب

غدةمنالزيتهذاإفرازويتم،تسويتهأثناءبالزيت

الغدةهذهلتنشيطمنقارهالطائرويستخدم.التسوية

غيرالري!جعلعلىالزيتيساعد.ونشرهالزيتولوضع

ومرنا.للبللقابل

نآمنالطورمعظمتستحمالري!ق،لتسويةبالإضافة

غددوتكون.السباحةأثناءالمائيةالطوروتستحملاخر،

عندالتيتلكمنكفاءةمنهاأقلاليابسةطيورعندالتسوية

أكثر.بسهولةيبتلريشهافإنلذلك.المائيةالطورمعظم

أثناءوجيزةفترةريشهااليابسةطيورمعظمتبل

مابأسرعيجفوتجعلهالماء،عنهتنفضثماستحمامها،

،الاستحماممننوعاأخرىطيورتمارسبينما؟يمكن

غبار،بهاأرضفيالطائريجلسحيثالتغبيريسمى

الغباريغطيحتىوجناحيهبقدميهبعنفالغبارويحرك

وينفض،رجليهعلىيقفذلكبعد،المنتفشجمئريشه

ولكنتماماالتغبيرأسبابالآنحتىتعرفولمالغبار.عنه

القملمنوالجلدالريشتخليصفييساعدأنهالمحتملمن

.الأخرىوالطفيليات

ريشهاعلىوتدعكهبمنقارهاالنملالطيوربعضتلتقط

عادةالنملمنتخرجحيث.بالتنميلالعمليةهذهوتسمى

أنالمحتملومن،النمليكبحمضتعرفكيميائيةمادة

الريش،)حلم(عثةعلىالقضاءفيالحمضهذايساعد

الطورشوهدتكذلكالطيور.فىمألوفطفيليوهي

بأشياءريشهاتدلكحينماالتنميلحركاتتستخدموهي

وأالتوتثمارأوالحبوبأوالسجائرأعقابمثلأخرى

.الجراد

فيطعامهاعنالطيورمعظمتبحث.والراحةالنوم

قصيراوقتاوتنامترتاحأيضاوهي.الليلأثناءوتنامالنهار،

البومةمثلالليلأثناءتتغذىالتىالطيورأماالنهار.أثناء

أثناءالطورمعظموتنامالنهار.طوالتنامفإنهاوالسبد

فىوتناممنها،بالقربأوأعشاشهاداخلالتزاوجموسم
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تطابق.الوقائيالتلوين

البيئةالطيورمنالعديدألوان

تساعدوبذلكبها.المحيطة

ملاحطةتجنبفيالطائر

تشبهفمثلا.لهأعدا!له

عنقعلىالتيالحطوط

!مالحشائمشوصدرهالواق

الطمائريشيرحينماحوله

)الصورةلأعلىبمنقاره

القبرةريشويمتزج(.اليمنى

شكلمععشهاليالقرداء

علىالموجودةالأوراق

أليسرى(.)الصورةالأرض

الشجيراتأوالأشجارأغصانعلىالأخرىالأوقات

العراء.فيأوالأوكارفيأوالصخورعلىأوالخفيضة

واحدةقدمعلىجاثموهوالطورأنواعمنالعديدينام

قدميها،فيقفلنظاملهاالطيوروتلك،قدمينعلىأو

تمنعوبذلكالمجثم،علىبشدةتمسكقدميهاأصابعيجعل

العديدينام،التزاوجفصلانقضاءبعد.السقوطمنالطائر

المجاثم.تسمى،كبيرةمجموعاتفيمغاالطيورأنواعمن

فييوجدبعضهاولكنالأشجارفيتكونالمجاثمومعظم

والزرزوروالسواديةالغربانمجاثمتتكونوقد.المستنقعات

الطور.آلافمن

،الطنانوالطائرالعسمامة،مثلالطيوربعضتخفض

حينماوذلكتنامأنقبلجسمهاحرارةدرجةمنوالسبد،

أثناءجسمهاطاقةعلىتحافظوبهذأباردا.الطقسيكون

.الثديياتعندالشتويالبياتطريقةبنفسالنوم

منالكثيرفيالطيورتحتاجالأعداء.ضدالحماية

والعديدالأعداء،ضدصغارهاأونفسهاتحمىأنالأحيان

منتمييزهالصعبمنتجعلعلاماتبهأوملونالطيورمن

مننفسهاتحميأنالطورتلكوتستطيعبه.المحيطةالبيئة

ويعرف،حراكدونببساطةتبقىبأن،المفترسةالحيوانات

اقلوينانظر:.ئىالوقبالتلوينالتخفيمنالنوعهذا

وأالهربإلىالطائريلجأ،أخرىحالاتوفي.الوقائي

ماوإذا.ذلكبعديختفىثمأولآيهربربماأوالاختفاء

يقفأنالطائرعلىيتحتمفربما،الطرقهذهكلفشلت

نفسه.عنللدفاع

وأجناحيهأورجليهأوبمنقارهنفسهعنالطائريدايخع

الطائركانوإذاالطائر.نوععلىاعتمادا-معاجميعها

ويصيحالمهاجمرأسنحويطيرماعادةفهوعشهيدابكن

إذا،القتالالطورتكعسبمانادراولكن.عالبصوت

أنواعبعضتقومكماحجما.منهاأكبرمفترسضدكان

يجربأنوذلكالخطر.الكسئكلنددوربتمثيلالطور

عنبعيداعدوهليستدرجبالعجزمتظاهراجناحهالطائر

ولكن،سهلةفريسةالكسيحالطائرأنالعدولاعتقاد،عشه

الكسيحالطائريطر،امنةمسافةإلىالعدويستدرجأنبعد

مبتعدا.

أمريكانىالزتزاقأنواعأحد()السقسقانالأمريكىالكلدير

منعدويقتر!حينمامكسوربأنهمتظاهراجاحهيحرالشمالية

الدخيلأوالعدوفإنلذلك،سهلةفريسةالكسيحالطائرولأن.عشه

عنيستطئإبعادهوبذلك،صغارهمهاجمةسبدلاهوسيطارده

العسق.
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للطيورالعائليةالحياة

تبلغحينماالجنسيالنضجمرحلةالطورمعظمتصل

برعايةوالقيامالتزاوجيمكنهاذلكوبعدالعمر،منعاما

الوقتذلكوفي،الربيعفصلفىالتكاثرعمليةتبدأ.عائلة

نأويحاوللهمجالأالأنواعمعظمفىالذكريختار

ووضعالعشببناءالعمليةوتتواصل.أنثاهإليهيجذب

ويكتملالصغار،ويكبرالدورةوتكتمل.وتفقيسهالبيض

قدبها.الخاصةعائلاتهالإنشاءوتصئمستعدةنموها،

كلمرتينأومرةجديدةعائلةالنضجكاملةالطورترعى

حياتها.فترةطوالعام

صغيرا.أوكبيراالطائرمجاليكونقد.المجالاختيار

عشهمنالقريبةللمساحةملكيتهالذكوربعضيعلن

كبيرةتغذيةمساحةملكيةأخرىذكورتعلنبينمافقط،

ملكيتهيعلن،المجالالذكريختارأنبعدبعشها.تحيط

طيوروتعش!.بهالخاصالإعلاميللتغريدلمانشاده

فيالأخرىالمائيةالطيورمنوالعديدوالبطريقالنورس

،المستعمراتأكبرفيحتى،ولكن.كبيرةمستعمرات

بهماالخاصالصغيرمجالهماشريكتهوذكرلكليكون

التعشيشموقعإلىالطوربعضوتعودعشهما.حول

.عامكلنفسه

الأخرىالذكورضدمجاله،الغالبفيالذكر،يحمي

الذكريصدرأنيكفي،الأحيانبعضوفي.نوعهنفسمن

عشه.ليحمىتهديديةبطريقةيقفأنأوتحذيريانداء

المقتحمالذكريرحللا،الحالاتمنالعديدفيولكن

.قتالبدون

ذكوربينالعلاقةتعرف.والتزاوج)المغازلة(التودد

بينالرباطذلكوينشأ.تزاوجرباطبأنهاوإناثهاالطيور

بهالمجومالتيعالتوددعرومنسلسلةبعدوالأنثىالذكر

فىتكونماعادةالتىالأنثىجانبمنوتقبلهاالذكر

عروضهالطورمننوعولكل.أخرىعروضشكل

به.الخاصة

التوددعروضأهمأحدهوالإعلانىالذكرتغريدإن

الأخرىالأنواعذكورتعتمدبينما،المغردةالطورعند

تجذبالتيوالوقفاتالرقصاتأوالزاهيةالألوانعلى

ريشهماالفردوسوطائرالطاووسذكروينشر.الانتباه

الفرقاططائرلذكرظهريهما.أسفلفيالجمالالفائق

مثلينفخهأنيستطعفاقعأحمرلونهعنقيكيس

أنواعمنللعديدالتوددعروضتتكونبينما،البالون

منأخرىأجزاءأوالجناحينأوالرأستحريكمنالطيور

والغواصوالكركيالبطرسطيوروتقوم.الجسم

إلىالأنثىالمشجابةتشبهوقد.معقدةبحركاتوالبلشون

عادةالاثنانيظهروهكذاالذكر،عروضكبيرحد

.واحدةرقصةفييشتركانوكانهما

فىالأنثىيجذبالذيهوالذكرأنمنالرغمعلى

فيكماكذلكموجودالعكسأنإلاالطيورأنواعمعظم

فإنوعليه.الأخرىالطورأنواعمنقليلوعددالفلروب

الذكر،ألوانمنإشراقاأكثرالطورهذهفيالأنثىألوان

نأإلىالذكرأمامريشهابعرضالأنثىتقومولذلك

.بدورهيستجيب

قدولكن،فقطواحدلموسمالطورمعظمتتزاوج

مدىأوعاممنلأكثرالشريكنفسمعبعضهايستمر

البطرسأنواعمنالعديدالطيورتلكوتشمل.الحياة

يكونوقد.والخرشنةواللقلقالأسحموالغرابوالبطريق

القمحدرسةمثلالأنواعبعضفيشريكةمنأكثرللذكر

فيبهاالخاصعشهاأنثىلكلويكونالهار،والصقر

الذكر.مجالحدود

الذكريقومالتوددعروض

الطيورأنواعمعظمفي

التوددرقصاتبعضبتأدية

قد.الأنثىإليهليحذب

علىالحرضيحتوي

مثلللانتباهلافتةحركات

التىالبهلوانيةالحركات

العينالذهبيالبطيؤديها

ويقدم.()يمينالأمريكي

الألستراليالقيثاريالطائر

مبدعافنياعرضاالرائع

الطوالذيلهلريشات

)يسار(.
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البازفطورأعشاشا.تبنيلاالطورمنكثير.الع!شبناء

بعضتعششبينماالعراء،فىبيضهامعظمتضيعوالسبد

داخلأجحارفىأوالاشجارتجاويففيالأخرىالطيور

مثلوتشمل.أخرىلطورمهجورةأعشاشفيأوالأرض

والخطافوالببغاءالمنزلىالدوريالعصفورالطورهذه

.البومأنواعوبعضالرأسولواءوالصعوةاللونبنفسجي

بالتعشيشويقومعشهمناخرطائراالزرزوريطردوأحيائا

يبنىحيثأعشاشمها،تبنيالطيورمعظمولكن.بداخله

الأنثىوتقومهيكلها.فىالتعقيدبالغةأعشاشامنهاالبعفه!

فإنبمساعدتهاالذكرقاموإذا،العملبكلالحالاتمعظمفي

فقط.البناءموادبتوفيرالغالبفيتكونالمساعدةهذهمثل

فيالطبقأوالقدرتشبهالطيورأعشالقأنواعمعظم

والأعشابالأغصان:مثلموادمنوتصنعشكلها.

الأشجارعلىالأعشالقهذهمثلالطيوروتبني.والأوراق

الأجحار.فيأوالصخورعلىأوالخفيضةالأشجارأو

ويبني.سم5.2الطنانةالطيورأصغرعشارتفاعويبلغ

وأغصانها،الأشجارفروعمنضخمةأعشاشاالبحرصقر

أنواعمنالعديدويقوم.ام8،إلىارتفاعهايصلقد

يستخدمحيث،صمغيةبمادةمعاالبناءموادبتثبيتالطور

يستخدمبينما.الغرضلذلكالطينالأزرقوالقيقالسمنة

شباكمناللزجةالخيوطالبرغشةوصائدالطخانالطائر

ولا.اللزجالغليظلعابهالسمامةطائرويستخدم.العناكب

بعضمعبعضهاالع!أجزاءبربطالجافاللعابيقوم

وأكهفحائطعلىمكانهفييثبتهأيضئاولكنه،فحعسب

طيورأعشاشمنالطورع!حساءويصنع.مدخنةداخل

الآسيوية.السمامة

أعشالقأنواع

الطيور

ذاتالأعتهاشإلىالأرصدأخلالبسيطةالأوكاربنتتراوح،المحتلفةالأعشالقمنكميرةتشكيلةالطيورتسي

للأعشالق.العديدةالأنواعبعضأدناهالرسومتوصحالأشحار.أ!رعستتدلىالتيالمحقدةالهياكل



193الطائر

القدرشكلعلىلهأعشاشايبنىلاالطيورأنواعبعض

تعششوالرفرافالخشبنقارطيورفمعظم،الطبقأو

فيالحفرةالخشبنقاريحفربمناقيرها.تحفرهاحفرداخل

علىحفرةالرفرافيحفربينما،الميتةالأشجارجذوع

الطيورمنالعديدويصنع.الطنيةأوالرمليةالشواطئ

طيورتستخدمصغير.مدخلمنإلاتمامامغلقةأعشاشا

تلكمثللنسجوأرجلهامناقيرهاالمداريةالإفريقيةالحباك

منالعشويتدلى،النباتيةوالأليافالأعشابمنالأعشالق

أنواعبعضوتصنع.البوصعيدانمنأوالأشجارأغصان

جنباتعلىمثبتةالطينمنمغلقةأعشاشاالسنونوطيور

حتىأوالمجوفةالأشمجارأوالكهوفأوالصخريةالجروف

المكاتب.وبناياتالبيوت

للمجموعةضخمعمقبناءفىالطوربعضتتعاونكما

هذهوتشمل.بهالخاصجناحهزوجلكلفيهيكونكلها،

والباراكيتالإفريقىالحباكطائرمنعديدةأنواعاالل!ور

الغربية.الهبدجزرمنالنخيلوأبلقالجنوبيةأمريكامنالراهب

جنسيا؟تكاثراالطورتتكاثروتفقيسه.البيضوضع

معللذكر(الجنسية)الخليةالمنويالحيوانيتحدحيث

وأالتلقيحتسمىعمليةفي(للأنثىالجنسية)الخليةالبيضة

جديدا.فرخالتعطيالملقحةالبيضةتنمو.الإخصاب

الطيوربيض
وأمحميةأعشالقفييوضعالذيالبيضمعظم.والحجماللونفيكثيرايختلفولكنهشكله!يالطوربيضمعظميتشابه

لونلهيكونمكشوفةأومحميةعيرأعشالقفييوضعالذيالبيضومعظم.اللونأبيضيكودالأرضداخلأوكارفى

حوله.مىالبيئةأوبالعششبيهالكونهالحمايةلهيكفل

الذيل-إدممتيعثاب

الساحرالطائر

الظهرأزرق

لأعيرولحا3الجناخ-ذروأبيتا

إ!ص!ثم

!!!ءلم!3ءلم!

الذهيالقطقاطالأمريكيالعاسوقالسماءقبرة

الومزيمنجلأيو

الرائعالقيهـاركاإلالأثر

العينأبيض

الظهررمادي

العسلبهل

الابيض

يارالمدئ!الطاالفطبيةالحرشتةالعندليبالرمادىالنهسي

يلءالذ-يضأ

الصفدحافطيهوجالحناءأبوالأوروبيالحناءأبوالهملايامونالهوتزق

(لامريكي

ااا،إ"ااا"ها"اا)ا2ااآا"3لااهاا"أ8أ"""ا؟"اةا""5"ا"اا"اا17اأأ"ا""ا!ا"2""8ا"ا"ا!""أاا،اا"!""ا"م!ا"ا"9ام!أ"أأص!لاا""أاا!!ا"الى""ااأايم!اا"""لأإلاإ"ح!ااا!ء"،2""!"ا!"الاج!يلأ"!9لالأم!ء!،ا!إلأ،جلإ4أغ!!و!!ا*أ
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داخلالعرخويستخدم.الحضالةمنأساليعأربعةأوثلاتةبعدالفقسفي(أدناه)كالموضحالرنجةلورسفرخيمدأالفرخيفقسكيف

قطعةقطعةالقشرةبتكسيريقومنم(اليمين)البيضةقترةليثق!منقارهطرد!فىالموحودالبيفمةسالميضة

ضعيفايكونالفرخيفقسحيمما)الوسط(.الميضةقمترةمنيتحلصأديستطيعبحيثكبيراالثقبيصبححتى

وأتقعالفرخيكبروحيسما.قليلةساعاتحلالالمشييستطعولكنه)اليسار(الوقودلايستطيعبحيتحدا

الميضة.سنتحتفى

ا!م-!!ص!أ

"!؟-جئي!ماص.،طبململىبر

لا،"!! ،،!

صث!"!3--ى37"كأجم!دآ

!"*تج

!!كلأبر"!،!!*-

الجنينينمو.الجنينتكوينهيالنمولهذاالأولىوالخطوة

فيأما.الأنثىجسمداخلتقريبا،الثديياتكلفي

الجنينيبدأأنقبلالملقحةالبيضةتفجعالأنثىفإنالطيور،

تحضنأنيجب،البيضةتوضعأنوبعد.التكوينفي

.فرخإلىويتحولبداخلها،الجنينينمولكي

واحدةمرةفىالأنثىتضعهالذيالبيضكليسمى

الأنواعبنكثيرأالحضنةحجمويتفاوت.بيضحضنة

الفقسحديتالحماءأليوفرخ.صغارهيطعمالأمريكيالحناءأبو

.الوقوفلايستطيعبحيتضسيفةوأرجله،ريم!وبدولىأعمىيكون

يوما.51لمدةوالديهمىمتواصلةرعايةإلىيحتاحوهو

الوقتفيواحدةبيضةالأنواعبعضتضعحيثالمحتلفةبم

والعديدوالنوءالبطرسطائرالأنواعهذهوتشملالواحد،

الطيورمنالقليلويضع.والحماموالبطريقالأوكأنواعمن

أكثر.أوبيضةاءبهابيضحضنةوالطيهوجالتدرجمثل

وثمانيبيضتينبينيتراوحعدداتضعالطورمعظمولكن

.بيضات

بيضةوزن)يصلحجماالبيضأكبرتضئالنعامة

أصغرالطانالنحلطائريضعبينماكجم(،ا8،النعامة

بعضوتضعجم(.25،البيضةوزن)يصلحجماالبيض

الصغيروالكيويالمطوقالقطقاطمثلالصغيرةالطور

فإن،عامةوكقاعدةلحجمها.بالنسبةكبيرابيضاالمرقط

تكونالتيتلكهينسبئاأكبرتضئبيضاالتيالطور

الفقس.عندالنموفيتقدمتقدفراخها

التيتلكأومغلقةأعشالقلهاالتيالطيورتضع

.اللونأبيضبيضاوالبومالرفرافمثلالأوكار،فيتعشعق

المكشوفةالأماكنفىتعشع!التيالطيورمعظمتضعبينما

مزينابيضاالمطوقوالقطقاطالمحاروصائدالقبرةمثل

علىالعلاماتهذهوتعمل.الأخرىوالعلاماتبالنقاط

نأالمفترسةالحيواناتعلىيصعببحيثالبيضتمويه

بيضاالغواصمثلالمائيةالطورمنالعديدويضع.تلاحظه

ليشبه،بالطينتلطخهبسببلونهيتغيرثم،اللونباهت

رؤيته.ذلكبعدوتصعبحولهمنالطين

والأشكالالبيضلونفيكبيرتباينهناكيكون

الأوكطائريستط!فمثلا،لاخر.طائرمنعليهالموجودة

جيرانه.بيضمنبيضهتمييز
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شكلمثلالطيورأنواعمعظمعندالبيضشكليكون

بيضمثل،البيضبعضشكلولكن.المنزليالدجاجبيض

بيضمثلاخر،وبيضتقريبا،مستديرايكون،البوم

أنواعوبعضالماءبزمجيعرفالنورسمنونوعالغلموت

له،الصخريةالجروففىتعششالتيالأخرىالطور

وإذا.الجروفتلكمنتدحرجهفرصمنيقللحادطرف

تدورفإنهاموضعها،منالشكلهذالهابيضةتحريكتم

انحوضةوللطوربعيدا.تتدحرجأنمنبدلامحورهاحول

والقطقاطالساقأحمرالطيطويمثلالماء(،في)تخوض

غيرذلكفيوالسبب،الطرفحادبيضأيضاالذهبي

حضنهفيالوالدينالبيضذلكشكلساعدفربماواضح

إحكاماأكثردائرةيكونالبيضلأنوذلكبمأعلىبكفاءة

الوسط.فيالحادوطرفهيجمعحينما

نوعاومعتماناعماعادةيكونالطيوربيضمعظمإن

لايمبيضاالخشبنقارمثلالطيور،بعضما.وتفمع

منوالعديدوالتموالإوزالأوكطائريضعبينما،السطح

الملمس،وحبيبيناعمابيضاالنورسطيوروبعضالصقور

للماء.مقاوماتجعلهشمعيةبطقةمكسؤايكونالعادةوفى

بيضاوالبجعوالأطيشوالبشرولقالغاقطائرويضع

الحضن.فترةأثناءتدريجياتتآكلجيريةبطبقةمكسوا

عليهبالجلوسالبيضتقريباالطيورجميعتحضن

بحضن-الأنواعلمعظمبالنسبة-وحدهاالأنثىوتقوم

فيالبيضحضانةعلىالوالدانشناوببينما،البيض

منهاقليلةأنواعوفيوالزرزور.الحماممثلالأنواعبعض

فترةوتتراوح.وحدهالبيضبحضنالذكريقوم،المقبقب

الصغيرةالمغردةالطيوربعضفيأيامعشرةبنالحضانة

المدةهذهوفي.الحجمالكبيرالبطرسطائرفييوما8و.

للفرخ.للفقسمستعدافرخاليصبحنماقدالجنينيكون

البيضةسنيدعىمنقارهطرففىوحادصلبنتوء

وأالسنتلكوتسقط.القشرةبهليثقبيستخدمه

فيبيضةسنالفراخولبعض.الفقسبعدتدريجياتختفى

كليهما.المنقارشقىطرفي

الفراختكونالطيورأنواعمعظمفيبالصغار.العناية

الرجلين،وضعيفةري!قلهاوليسعمياء،الولادةحديثة

الطيورمنالنوعوهذا.الوقوفعلىتقوىلاأنهاحتى

الطائرصغارالنوعهذاويشملالنمو،ناقصةطيورايسمى

وكلالخشبونقاروالسمامةوالبجعوالرفرافالطان

فإنالطور،منالأخرىالأنواعفىأما،المغردةالطور

منغطاءلهاويكونترىانتستطيعالفقسحديثةالفراخ

طيوراتسمىالطيوروهذه.قويةوأرجلالناعمالزغب

والإوزوالبطالدجاجصغاركلوتشملالنمو،مكتملة

تستطيع.الروميوالديكوالتموالتدرجوالنعاموالطيهو!

فىوتبدأالعم!،خارجتمشىأنالنموالمكتملةالصغار

بينما.الفقسمنأيامأوساعاتمضيبعدطعامهااصطياد

والديها.رعايةتحتأطوللمدةالنموالناقصةالصغارتبقى

النموالناقصةالفراخالوالدانيغذيالحالاتمعظمفي

علىتحتويالتيالأخرىالأطعمةأوالنديةبالحشرات

ريمقللصغاريخبتوتدريجيا،الماء.منكبيرةكمية

وبسطالعم!خارجبالوقوفتبدأذلكحين.وتصئقوية

التيالطيورجميعتبدأ.الطيرانبمحاولةتبدأثمجناحيها.

نأدونالطيرانفيالأولىمحاولاتهاالطيرانتستيم

تحتاجالحالاتمنالعديدفيولكنهاغيرها.منذلكتتعلم

الطران.فىتبرعحتىالتدريبمنشهورإلى

أخرىأنواععلىالطيوربعضتعتمد.بالتبنىالوالدان

بأنهاالطورهذهمثلوتعرفصغارها.لرعايةالطورمن

وأشهر.عائلينالمتبنيانالوالدانويسمىالحضانةطفيلية

البقروطائرالأوروبيالوقواقطائرالحضانةطفيليةالطور

أنثىإفريقيا،.وتضعمنالهوحداوطائرالشماليةأمريكامن

الطائرويقوم،المغردةالطورأعشاشفىبيضهاالطورهذه

ويربيهاالفراخويرعى،طفيلىبيضبحضنالمضيف

كذلك.

الطيورأجسام

،الطيرانمنلتمكنهاالطيورأجسامتكيفتلقد

خفيفةكلهاالداخليةوالأعضاءوالريشالعظمىفالهيكل

الطيورأجساموتختلف.الخطوطانسيابىوالجسمجذا،

علىبالحصولالخاصةالتكيفاتوفيالحجمفيالغالبفي

التزاو!.عندللشريكالتوددأوالأعداءوتحنب،الطعام

لفتاللطائرالخارجيةالسماتأكثر.الخارجيةالسمات

منالرئيسيةالأجزاءجميعيغطيالذيريشههيللنظر

وفي.وأقدامهوسيقانهومنقارهعينيهعدافيماتقريباالجسم

يغكلوالطيهوجالبومطيوربعضومنهاالطوربعض

وقدميه.الطائرساقيحتىالري!ق

ريشة2ه!..و.059مابينالطيورلدى.الريش

وأقلميتوسطهالريم!ومعظمالطائر.نوعحعسبوذلك

الريشة.صفحةأوالريشةنصلجانبيهعلىقويسهم

المتوازيةالرفيعةالفروعمئاتمنالريشنصليتكون

حجماالري!وأكبر.الأسلاتتسمىالقلممنالمتفرعة

والذيل.الجناحينفيالموجودالطويلالطرانريشهو

للجناحالخارجىالطرففىالطيرانريشويسمى

الداخليالطرففىالريمقويسمى.القوادمأوالرئيسيات

وتغطي.الخوا!ىأولثانوياتاالجسممنقريباللجناح

وتعرفالحجمصغيرالري!قمنطبقةالطرانريع!قاعدة

بالكواسي.
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للطائر.الخارجيةالسمات

الخارجيةالسماتالرسميوضح

،مألوفنموذجيلطائرالرئيسية

السماتوأكتر.المنزليالحمام

يغطيالذيالري!قهووصوحا

والمنقارالعينينعداماكلهالجسم

الريشينمو.والأقداموالسيقان

الرئيسياتمثلمحموعاتفي

الحوافي،أووالثانوياتالقوأدمأو

ومحموعات،ثياتلثلاوا

الختلفة.الكواسي

الطوربعضاسدىيوجد،النصلذيللري!بالإضافة

الريم!ولمعظمكلاهما.أوكبارريشاتأوزغبريش

متصلةزغبةناعمةوبريةوأسلاتوطريقصيرقلمالزغب

كثيفكساءالمائيةالطيورمعظمويغطينصلا،ولاتكون

أما.النصلذيالريشتحتالناعمالزغبالريشمن

وأسلاتقلملهطويلريشعموما،فهيالكبار،الريشات

الجسم،منمختلفةأماكنفيينموأنويمكن،مرنة

التودد.عروضفىوتستخدم

فيالريشيالكساءيكونالطيورأنواعمعظمفى

منالقليلوفي.الإناثفيمنهوأبهىأزهىالذكور

أنواعوفيالذكور،منألواناأزهىاللإناثتكون،الأنواع

والذكور.اللإناثتتشابهأخرى

عامكلمرةجديداريشاالقديمبريشهالطائرويستبدل

تحدثوهي.الريشبطرحالعمليةهذهوتعرفالأتل.على

ريشهاتستبدلالتيالطيورولمعظم.التزاوجموسمبعدغالبا

الختلفة،السنةفصولفىمختلفمظهرالعامفيمربن

،والغطاسالغواصالطائرتشملالتيالطورهذهومعظم

فصلأثناءوذلك،واضحةعلاماتلهاالخوضةوالطور

خلالباهتةألوانالهاولكن،والصيفالربيعفيالتزاوج

وحدهالذكر،البطأنواعمعظمفىوالشتاء.الخريففصلي

الباهت.والمظهراشاهىالمظيربينيتحولالذيهو

حعسبوذلككثيراالطورمناقيرتختلفالمناقير.

مثلبالحبوبتتغذىالتيفالطيورغذائها.طريقةاختلاف

الشكلمخروطيةقويةمناقيرلهاوالشرشورالمغردالعصفور

قتغذىالتيالطيورمعظمالجوز.ككسارةتستخدمها

تستخدمولكنهاالشكلمخروطىمنقارأيضالهابالفواكه

الأخرىالفواكهأوالبرتقالقشرلتثقبللمنقارالحادالطرف

الإزميليشبهمنقارالخشبولنقار.السميكالقشرذات

.الحشراتعنبحثاالأشسجارجذوعبهيحفر

فوقالطافيةبالنباتاتالبططيورمنالعديديتغذى

منآلافبهجذاعريضمنقاروللبطالماء.سطح

علىالطائرالمنقاريساعد.حوافهعلىالدقيقةالمرشحات

المرشحاتوتساعدالماءمنكبيرةكمياتاغتراف

داخلوحبسهاالطعامحبيباتتصفيةعلىالمنقاربجوانب

التيالطورولمعظم.الخارجإلىالمياهتنساببينماالفم

حادطويلمنقار،والخرشنةالبلشونمثلالأسماكتأكل

ويستخدم،الأسماكصيدفيكالحربةالطائريستخدمه

الأخرىالأسماكآكلةالطورمنوالقليلالبجعطائر

طيوربعضالماء.منالأسماكلغرفجداالعريضةمناقيرها

زاهيةكبيرةمناقيرلهاوالطوقانقرنأبومثلاليابسة

تتغذىوالطوقانقرنأبوطيورمعظمولكن.الألوان

الزاهيةوالألوانالكبيرالحجمأنالواضحومن.بالفواكه

أنهاالمحتملومن.التغذيةبطريقةصلةلهاليستللمنقار

التودد.عروضأورقصاتفيدوراتؤدي

رجلينطائرلكلأنمنالرغمعلي.والأقدامالأرجل

كثيرايختلفانوحجمهاالاعضاءهذهشكلفإن،وقدمين
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بينللمنقارالختلفةالتكيفاتأدناهالرسوماتتوضحتغذيتها،وطريقةتأكلهالذيالطعامنوعح!سبالطيورمناقيرتختلفالمنالمحرأنواع

التغدية.فىتسخدمهمثلماالنفسعنوالدفاعالأعشاشبناءفيأيضامنقارهاالطيورتستخدمالطور.منألواعستة

غيرمنقارالمنقار!الفخمالكالمر.المنقار

لكسريسسخدمه،قوتهفىعادي

الضلبة.البذور

ملعقةأبويستخدم.اللكث!افاللنقار

الماءفيوذهاباجيئةليكنسمنقاره

الطرائد.عنبحثا

الأشجارمتسلقيشخدمابخس.المنقار

الأشجارقلففيليتحسسمنقاره

.الحشراتعنباحثا

الجزءالعجهولحيستخدمالأرف.المنقار

الاسماكبهليغرفمنقارهمنالأسفل

الماء.من

4!ى.حمر!؟صخ

الخشبنقاريصطاد.الازميلابقار

الأشجارجذوعفىبالحفرالحشرأت

الازميل.يشبهالذيبمنقاره

الذيمنقارهالليلصراريستخلم.الشركالمنقار

فىالحشراتلاصطيادفتحهعندعريضايكون

طيرانه.أثناءالهواء

وحجمترتيبيختلفولكن،إصبعكلنهايةفىمخال!لهاالطيوروكل،قدمكلفيأربأصابعالطيورلمحظمالأقدامأنواع

منمستةالرسوماتهذهتوضجحالطيور.منالختلفةالأنوأعحياةطريقةحسبالخالبوشكلحجموكذلكالأصابع

المألوفة.الانواعأكثر
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العير،مححرالحمحمةاليدأصالع

الحوصىالحرام

الديل!قرات

الأسا!ك/ص-//-!الممحمعس!ي!ى"عطم

ىده!-!ح!الكعمر-

الأسفلالفك،!؟9.9الرلدعظم

العق!قرات3

لمىء/-لا--س!سأ!صداعظكمة

اؤأ!حالكتصعطمة

قوةقىا//لالا!لا/خ!"-!

دىعطمىاب!امد؟!-)!لم

لضلوخا

القمررالدة

والكاحلالساق

عظمىمدمح/-

والوطيصالكاحلالمحدعطمالمؤحرةعطم

33طلإل!%!ا/كا-*

القدماصالعاءاءدص

الهيكلإن.العظميالهيكل

الوزنحفيفللطهائرالعظمي

وهو.الوقتذاتفيوقوي

العظاممعظملأنحفيض

منالديدلأنوقويمجو!،

ببعف(.)موصل!لتحمالعظام

الهيكلالرسمهذايوضح

المنزلى.للحمامالعظمى

وقتهامعظمتقضيالتيفالطيور.الختلفةالطورأنواعبين

التيالطورمعظموأرجلجدا.قصيرةأرجللهاالهواءفي

نأنجدبينما،المتوسطمنأقصرأيضأهيالأشجارشسلق

أرجللهاالجريانسريعةالطورأوالخوضةالطيورمعظم

.الخصوصوجهعلىطويلة

كلفيأصابعأربعلهاالطيورمنالعظمىوالغالبية

،المغردةالطيوركلتشملالتي،الأنواعمعظموفي.قدم

وتثبت.للخلفواحدوإصبعللأمامأصابعثلاثتتجه

حولالخلفيةبأصابعهاتقبضبأنأنفسهاالجواثمالطيور

الطيوربعضأماعليها.تجثمالتيالفروعأوالأغصان

فللقدم،الخشبونقارالببغاءوتشمل،التسلقفيالبارعة

الإصبعانتساعد.خلفيتانوإصبعانأماميتانإصبعان

للإمو،.التسلقأثناءبشدةالإمساكفيالطائرالخلفيتان

سريعةولكنهاالطرانلاتستطيعالتيالطيورولمعظم

فهو،النعامباستثناءقدمكلأصالثيثلاث،الجريان

.قدمكلفيفقطإصبعانلهالذيالوحيدالطائر

أصالغبينغشائيةوتراتتسبحالتيالطيورولمعظم

وفي.المجاديفمثلأقدامهااممتخداممنتمكنها،القدم

بينالغشائيةالوتراتتصلوالنورسالبطمثلالطوربعض

طيورعندالغشاءيصلبينما،الأماميةالثلاثالقدمأصابع

الأرب.القدمأصابعبينبها،الشبيهةوالطيوروالبجعالغاق

الوتراتفتعوزهاوالمقبقبوالغواصالمائيةالدجاجةأما

عريضةأقدامهاأصابعتكونذلكمنوبدلآ،الغشائية

ماهرانممباحانوالصياحالسحنونوطائر.المجدافوتشبه

ذاتاليابسةطيورأقدامعنقليلاتختلفأقدامهماولكن

ئالأربع.الأصا

ولكنقدميهاأصابعأطراففيمخالبالطورولكل

التيفالطورالطور.أنواعباختلافتختلفالخابىأهمية

الجوارحالطيورتشملومعقوفةحادةكبيرةمخالبلها

الخشب.ونقاروالسمامةالجوزوفاغالمتسلقةوالطور

وغيرقصيرةمخالباليابسةعلىتجريالتيالطورولمعظم

.حادة

للطورالعظميالهيكل.والعضلاتالعظمىالهيكل

فىالمنفصلةالعظاممنوالكثير.قويولكنهخفيف

الملتحمةالعظامتعطيالطور.عندملتحمةتجدهاالثدييات

خفيفالعظميوالهيكل.عاديةغيرقوةالعظميالهيكل

.مجوفالطورعظاممنالكثيرلأنأساسا

.الإنسانعندالأذرعالطيورعندالأجنحةتقابل

اليدأوالخارجيالجزء-ا:رئيسيةأجزأءثلاثةجناحولكل

منالقريبالجزء3-الأماميةالذراعأوالأوسطالجزء2-

الرئيسياتالطرانريشاتوتتصلالعليا.الذراعأوالجسم

وأالثانوياتالطيرانريشاتوتتصلباليد.القوادمأو

العضلاتالعلياالذراعوتحمل.الأماميةبالذراعالخوافي

الطائر.جنا!تحركالتي



العضلاتأكبرتكونالطيرانتستيمالتيالطيوروفى

فيقويةعضلاتالطورولمحظم.الجنا!لتقيكالت!تلك

عضلاتنمتفقد،الجريسريعةالطيورفىأماأرجلها.

عضلةريشةكلولقاعدة.خاصةبصفةوتطورتالرجلين

وأنفشهأوريشهتحريكفيالطائرتساعدصغيرة

استعراضه.

حاسةأما.حادتانوسمعبصرحاستاللطور.الحواس

تطورا.أقلفهياللمسوحاسةالذوقوحاسةالشم

بوساطتهاوتستطجعنسبياكبيرةأعينللطيورالبصر.

الطيورأينولكن.الإنسانمايفعلمثلالألوانتميزأن

جنباتعلىتقعالطورفأعين،الإنسانأعينعنتختلف

عينيولأنتقريبا.الطورجميعفيوذلكالرأس

يأ،ثنائيةرؤيةلدينافإنلذلكللأمامتتجهانالإنسان

ولمعظم.الأخرىتراهالذينفسهالمشهدعينكلترى

لكلتاالرؤيةمجالاشطابقعندمافقطثنايةرؤيةالطيور

كلفيأحاديةرؤيةولها.مباشمرةالطائرأمامالعينين

منفصلا!شمه!اجانبكلفىالحينقرىأي،جانب

ذلكمنويستثنى.الاخرىالعينتراهالذيالمشهدعن

الطيوربينمنفالبوم.والبطريقالأرضودجاجالبوم

رؤيةفللبوملذلك.الوجهأمامعينيهاكلتاتقعالتيالقليلة

فهماالأرضدجاجعيناأما.الأوقاتكلفيثنائية

نأالطائريستطيعبحيثالرأسمؤخرةفيموجودتان

البطريقعيناأما.الأمامومنالخلفمنثنائيةرؤيةيرى

الرؤيةمنالطائرتمكنبطريقةالرأسفيموضوعتانفهما

فقط.الأحادية

أفضلمعينةحالةفىترىأنالطوربعضوتستطيع

الليلأوالمساءفينشاطهامعظميكونالتيفالطيورمنا.

قدرةبكثيرتفوق،الخافتللضوءجداحساسةأعينلها

تركزأنالغطاسةالطوروتستطعالإبصار.علىالإنسان

هذهوتستطيعالماء.تحتتفعلمثلماالهواءفيعينيها

.الإنسانمنأسرعإبصارهاتركيزتعديلأيضاالطور

الطيورترىكيف

ومعظهمالحرالصقرعيناتوحد

علىالطورمنالأحرىالانواع

عينكلفإنولذلك.رأسهحنبي

كانتإذاإلامختلفامشهداترى

التيالطور.للأمامتنظرانالعينان

هذهعنمختلفةبطريقةترى

.الأرضودجاجالبومتشمل

العير

أليمنى

العير

اليسرى

ا!م!!ح!رر!!!ا-ا.!+-؟ا

*!كاء!ك!ك!!!ه!!!!!*كأ

!ث!ء!؟ءاكا!!!!!اتم
؟!!!،!!ا!!!ور*بركا!كااى!

!!ئ!؟!ثمث!-!!!

أقلىمقدارايرىالحر.الصقر

تراهمامجموععىعينيهلكلتا

يتداخل.حدةعلىعينكل

.صغيرةمساحةفيالرؤيةمجالا
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غيركانتوإن،ناحيةكلفيأذنللطائر.السمع

للأذنتؤديببساطةالخارجيةفالأذن.للعيانظاهرة

الطيورمعظمأنالمحتملومن.الريمشويغل!!ا،الداخلية

الطيورأنواعولبعض.الإنسانيفعلكماتسيمأنتستطع

علىتعتمدالطورمنوقليلجدا.مرهفةلحممعحاسة

الطور:تلكوتشملالنظر،حاسةمنأكثرالسمعحاسة

السميمةأنواعمنوالعديد،الجنوبيةأمريكامنالزيتطائر

فيالطورتلكوتسكن.الشرقيةالهندجزرفيتعيشالتي

بتحديديعرفنظاماالملاحةفيوتستخدم،مظلمةكهوف

أصواتتصدروهي.الظلامفيتطرحينماالصدىموقع

فىالأصواتتلكوترتدحنجرتها.فيطقطقةأوقرقعة

تحددأنالطورتستيمصدى،محدثةالكهفجنبات

تتجنبوبذلك،الكهفجدرانعنبعدهابوساطته

بها.الارتطام

نأالمحتملمنأنهمنالرغمعلى.واللمسوالذوقالشم

قدفقطقليلةأنواعاأنإلاشم،حاسةالطورلمعظمتكون

حيث،الحاسةتلكعلىالكبيراعتمادهاعنهاعرف

الشمحاسةعمياء،تقريباوهى،الكيويطيورتستخدم

الوحيدالطائرهوالكيويوطائرطعامها.موضعلتحديد

ويتعرف.منقارهطرفعلىمنخاريهفتحاتتقعالذي

شمعرائحةبشمهالمناحلموقععلىالعسلدليلالطائر

النحل.

الذو!تىحالمشيعنالمعرفةمنقليلالعلماءولدى

براعمذاتألسنةلهاالطورفكلالطور.عندواللمعر

عندمنهابكثيرأقلالبراعمهذهعددولكن،تذوق

التذودتىحالممةتكونأنالمحتملفمنولذلك،الثدييات

حساسةفهيالطورعيونأما.أهميةأقلالطيورعند

أخرىحبيباتأيأوغبارذرةلاممستوإذا.للمسجدا

الرامشبالغشاءيعرفخاصجفنفسيقوم،العينمقلة

الزمارمثلالطورولبعضالغبار.ذرةوطردالعينبم!ح

مناقيرها.طرففىقويةلممسحالممةالأرضودجاجة

جميكأك!س!؟،3

التىالقليلةالطيوريرمنالوم

الوحه.سقدمةفيعياهاتوحد

المتهد!العبنكلتارترى

.الأوقاتكلى

توجد.الأرضدجاجة

جداالحلم!إلىالعيحار

الرؤيةمجالاشطهابقبحيت

أمامه.متلماالطهائرخلف

!
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الحقمقيةالمعدة

الم!يض

الكلية

ث!"

لمحلاص!ياث!مج!

الأمعاءالمحمملتحة

المريء

ماعلدا

ا!لم

حا!/حما%

!!!

لا!ج:،3لم!!حر

القصبة

ثيةلهواا

الحوصلة

القلص

القانصة

يوضحللطائر.الداخليةالأعفماء

المنرليالحماملأنثىالرسمهذا

لطائرالرئيسيةالداخليةالأعصاء

الأعضاءهذهمعظم.نمودجي

وأهم.الثديياتفىأيضاموجودة

الحوصلةهيلذلكالاستتماءات

والقانصة.الحقيقيةالطائرومعدة

وهىللمريء،امتدادوالحوصلة

مكانلهيكودحتىالطعامتخزن

الحقيقية.الطائرمعدةفيخال

المعدةمنالطائرمعدةوتتكون

وتصاف.والقانصةالحقيقية

فيللطعامالهضميةالعصارة

القانصةتقومبيمماالحقيقيةالمعدة

ليتمصغيرةقطعإلىالطعامبطحن

.التامهضمها

عنالتربةداخلالبحثفىمناقيرهاتستخدموهي

.والديدانالحشرات

كماللطور،الداخليةالأعضاءتكون.الجسمأجهزة

الجهاز:تشملعضويةأجهزةالأخرىالحيواناتفي

التناسلى.والجهازوالعصبيوالدوريوالهضميالتنفسي

ينقلالثديياتفيكماالطيورفيالتنفسيالجهاز

تستنشقحيث،الدممجرىإلىالهواءمنالأكسجين

الرئتينإلىالهواءويدخلوفمها،بمنخاريهاالهواءالطيور

.الدممجرىإلىمنهالأكسجينيمتصحيث

فبخلافالطيور.فيآخرمهمغرضللتنفس

تست!!!لاولذلك،عرقيةغددللطيورليس،الثدييات

ذلكمنوبدلا.العرقبترشيححرارتهادرجةتخفض

أعضاءبينموزعةالجدرانرقيقةجيوبالطيورلدىتوجد

يستنشقفحينما،الهوائيةبالأكياستعرفالختلفةالجسم

الهوائية،الأكياسإلىالرئتينمنمنهجزءيمرالهواءالطائر

منوحمايتهاالأعضاءبتبريدالهواءذلكيقومحيث

.الزائدةالحرارة

فيم41حوالىالطيورعندالجسمحرارةدرجةتبلغ

الإنسانجسمحرارةدرجةمنأعلىبذلكوهي،المتولممط

.م4منبأكثر

ليستقريباالثديياتلجميعخلافا.الهضميالجهاز

ويجبطعامها،مضغلاتستطيعوبذلك،ألمشانللطور

الجهازويتكونكاملا.تبتلعهأوبمناقيرهاتقطعهأنعليها

والأمعاء.والمعدةالمريءمنالغالبفيللطورالهضمى

للتوسع،قابلةمرنةجدرانذوأنبوبىعضوالمريء

يقودالثديياتوفي.الفممنالمريءفيالطعامويدخل

يكونالطيورمنعديدفيبينما،المعدةإلىمباشرةالمريء

بالحوصلة.يعرفالشكلكيسيببروزمزوداالمريء

يكونأنإلىالحوصلةفيالطعامتخزنأنالطيورتستطيع

الحوصلةفىالطعامالطيورتخزنكما،المعدةفيمتسعله

لصغارها.تقدمهلكي

وفي.المعدةإلىأوحوصلتهالطائرمريءمنالطعاميمر

منالأولالجزءفي.جزءينمنالمعدةتتكونالطيورمعظم

الثانيالجزءوفيللطعامالهضميةالعصاراتتضافالمعدة

سميكةعضليةحوائطولهبالقانصةيعرفالذيالمعدةمن

ويسهم.المضغمحلالعمليةهذهوتحل،الطعامطحنيتم

الطحنعمليةفيمثلا،كالنعامالطورأنواعمنالعديد

.أخرىخشنةموادأيأوالحصىببلعه

تمتصحيثالدقيقةالأمعاءإلىالمعدةمنالطعاميمر

الغليظة.للأمعاءالفضلاتتمربينماالدمفيالغذائيةالمواد

يمالموجودالماءمعظمأوكلالامعاءجداريمتص

تعرفالجصممؤخرةفيفتحةوللطورتقريبا.الفضلات

وبالأنابيبالهضميبالجهازالمجمعويتصل.المجمعبفتحة

وبالجهازالكليتينمنالضارةالفضلاتتحملالتي



993الطائر

هذهعبرالطائرجسممنالفضلاتوتطرد،التناسلي

الفتحة.

جسمأنحاءجميعإلىالد!يوزعالدوريالجهاز

قلبيخفق.الدمويةوالاوعيةالقلبمنويتكونالطائر،

قلببهايخفقالتينفسهابالسرعةالنعاممثلكبيرطائر

خفقانولكن.الدقيقةفيمرة07حواليأي-الإنسان

حيثذلكمنبكثيرأسرعالحجمصغيرةالطيورقلوب

فيمرةأ،000منأكثرالطانةالطيورأحدقلبيخفق

الطور،عندالرئيسيةالدمويةوالأوعية.الواحدةالدقيقة

تحمل.والأوردةالشرايينهي،الأخرىالفقارياتفيكما

.الأخرىالجسمأجزاءإلىالطائرقلبمنالدمالشرايين

قلبوحجم.الأوردةبوساطةللقلبراجعاالدمويعود

جسمه.حجمإلىبالقياسكبيرالطائر

العصبيالجهازيشبهالطورعندالعصبيالجهاز

الدماغمنأساسايتكونوهو.الأخرىللفقاريات

أعضاءمنالرسائلالأعصابتحمل.والأعصاب

.العضلاتإلىالدماغومن،الدماغإلىايلإحساس

الجزءولكنبالثديياتمقارنةصغيرالطائرودماغ

منهالطيورفينسبياأكبرانحيخ،أي،الدماغمنالأسفل

فييتحكمالذيالدماغمنالجزءهوفالخيخ.الثديياتفي

التيالعضلاتحركةوتنسيقوحركتهالجسمتوازن

بمالدماغمنالأعلىوالجزء.الطرانفيالطيورتستخدمها

هووالمخالطور.فيمنهالثديياتفيبكثيرأكبرالمخأي

مثلقليلةطيوروهناك،التعلمفىيتحكمالدماغمنجزء

فيمنهنسبياأكبرفيهاالمخيكونوالببغاواتالغربان

نأالمحتملومن.نفسهالحجملهاالتيالأخرىالطور

علىالطورتلكمقدرةتفسيرفىالخاصيةهذهتساعد

الحيل.يمعضالقيامأوبعفالكلماتتقليد

ذكورفيالتناسلأعضاءتسمى.التناسليالجهاز

الخصىتنتج.المبايضالإناثوفيالخصىالفقاريات

،النطافالخصىتنتجحيث،التناسليةالخلاياوالمبايض

تحتالجسمداخلخصيتانوللطائر.البيوضوالمبايض

الخصيتانتكونالعاممعظموفي.مباشرةالظهرعظم

لتصبحاالنموفيتبدانولكن،الحجمفيجداصغيرتين

يصبحوقد.مباشرةالتكاثرموسمبدايةقبلحجماأكبر

النشاطذروةوقتفىالمراتبمئاتأكبرحجمها

النمو.فيالأنثىبيوضتبدأنفسهالوقتوفي.التناسلي

منتمرالنمومنمعينةمرحلةإلىالبيضةتصلحينما

مثلوفي،البوقيسمىالشكلأنبوبيعضوإلىالمبيض

.التزاوجعمليةتتمالوقتهذا

معامجمعيهمافتحتىبإلصاقالطورمعظمتتزواج

مجمعإلىالذكرمجمعمنسريعاالنطافتمرحيث

وأواحدةبيضةمعأكثرأوواحدةنطفةتتحد.الأنثى

هذامثلعنوينتج،البوقمنالأعلىالجزءفيأكثر

الذيالزيجوتيستمر.الزيجوتأوملقحةبيضةالاتحاد

تقومحيثالقناةداخلمرورهفىالمحسطحعلىيكون

الألبومينبترسيبالقناةمنالأسفلالجزءفيالغدد

الجزءفىالغددتقومثم.المححول(البيض)بياض

ثم،الألبومينحولالقشرةبترسيب،القناةمنالأسفل

ينموحضنهايتموحينما.ذلكبعدالبيضةتوضع

الغذاءالمبرالألبومينويوفرجنينا.ليعطيالزيجوت

البيضة.داخلللجنين

وحمايئهاالطيوردراسة

بعلمتعرفوالتيللطور،العلميةالدراسةبدأت

وبدأت.الميلاديعشرالثامنالقرنخلالالطيور

منتصفوحتى.ذلكبعدالطيورلحمايةالمنظمةالمجهودات

منععلىتساعدقوانينهناكتكنلمعشر،التاسعالقرن

يريدونه.طائرأيأسرأوقتلمنالناس

الكثيرأدركالميلاديعشرالتالممعالقرننهايةوبحلول

المروعالهلاكلمنعشىءأيفعليجبأنهالناسمن

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيتكونتوقدللطيور.

كلفيالطيورحمايةفىللمساعدةمحليةمجموعات

بينهافيماالمجموعاتتلكذلكبعدواتحدتالبلاد.أنحاء

كونتنفسهالوقتوفى.الوطنيةأودوبونجمعيةلتكوين

باسمعرفتنظيماالمتحدةالمملكةفيالسيداتبعض

فإنالحاضرالوقتوفيالطيور.لحمايةالمليهةالجمعية

هماالطورلحمايةالملكيةوالجمعيةالوطنيةأودوبونجمعية

العالم.فيالطيورلحمايةمجموعتينأكبر

تناديمنظماتالبلدانمنالعديدفيالانتوجد

سنعلىالحكوماتوتحثالطيور،حمايةأجلمنبنشاط

وتشح،الأخرىالبريةوالحيواناتالطيورتحميقوانين

السعوديةالعربيةالمملكةففيبالطيور.الاهتمامعلىالناس

فيمقدرةبجهودالفطريةالحياةلحمايةالوطنيةالهيئةتقوم

فرسانجزيرةفيكثيرةمحمياتولها،المجالهذا

جمعياتتمتلكالبلدانبعضوفيوغيرهما.والطائف

تقومالفويةللحياةمحمياتأوحظائرالطيورحماية

كمراكزوتعملالطيور،الحظائرتلكوتحمييادارتها،

بالطيور.والمولعينللطلابتعليمية

الطور،لدراسةمنظماتالبلدانمنالعديدفيتوجد

مثلمواضيعالمنظماتتلكبهاتقومالتيالبحوثوتتناول

هذهتستخدموأحياناوهجرتها.وتوزيعهاالطورلمملوك

منمعيننوعلحمايةالمثلىالوسيلةلتحديدالبحوث

الطور.
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وبيشاتهاوحمايتهاالطيوردرأسةترعىالتيالمنظمة

لحمايةالعالميالمجلسهيالعالمأنحاءجميعفىالفطرية

العالمىالمجلسويعمليانجلترا.كمبردجفىومقرهالطيور،

الجمعياتمن033بيناتصالكجهازالطيورلحماية

شبكةخلالومن.العالمبلدانمن011فيالأعضاء

بادارةالطيورلحمايةالعالمىالمجلسيقوم،هذهالاتصال

.البحوثبرامج

المنظارهوالطيورمراقبةأدواتأهبمالطيور.مراقبة

بوضوحالطيوررؤيةتستحيلاوتصعبوبدونه،الثنائى

مصورةإرشاديةكتباالطيورمراقبةهواةيستخدمبعيد.من

هذامثلويساعداغدانى،بالدليلمنهاالواحديعرف

هناكالطيور.منالنادرةالأنواععلىالتعرففيالكتاب

منهاأنواعبجذب-أالطيور:لمراقبةأساسيتانطريقتان

الفطريةللبيئاتميدانيةبرحلاتالقيام2م!نموقعإلى

للطور.

وأوالمتنزهاتالحدائقتجتذبماعادةالطيور.جذب

الأشجار،منمختلفةأنواعبهاأخرىمساحةأي

توفرحيثإليها،الطيوروالأزهار،،الخفيضةوالأشجار

والبذورالحبوبمث!للطيورطعاماالخفيضةالأشجار

وتحتذب.فيهاضعش!والمكانالمأوىلهاتوفركماوالثمار،

الطيوروتحتاجالطيور.بهاتتغذىالتيالحشراتالأزهار

الماءحاصةويجتذبهافيه،ولتستحملششربهالماءإلىكذلك

خارجي،مياهصنبورمنأومياهخرطوممنيتقطرالذي

حوضفيالموضوعالماءإلىأيضاالطيوروتنجذب

مسطح.إناءفيأولا!شحمامها

إليهتحتاجالذيالأكلكلتجدأنعادةتستطحإلطيور

القارسالشتاءذاتالمناطقفيولكن،الصيففصلفي

الغذاءعلىالعثورفيصعوبةتهاجرلاالتيالطيورتجدقد

وهنا،المتجمدةالأمطارأوالكثيفالجليدهطولبعد

الخارجفيالطعامبوضعوذلك،المساعدةالناسيستطيع

فيالافرادمنالعديديطعم.إليهتحتاجقدالتيللطيور

فيالبدءبمجردلكن،الهوايةمنكنوعالطورالشتاءفصل

يومياوضعهفىالاستمرارجداالمهممنيكونالطعاموضع

لأنوذلك،الربيعبدايةوحتىالشتاءفصلطولعلى

معينة،مواضعفيالطعامتجدأنتعودتقدتكونالطيور

لمإذاجوعاتموتوقد،الطعامهذاعلىمعتمدةليأصبحت

غذائهافيالشتاء،فيتقيمالتيالطيورمعظمتعتمد

عديدةأنواعشراءويمكنالبذور،أوالحبوبعلىأساسا

محالأوالبقالاتمعظممنالطيورتأكلهاالتيالبذورمن

الطيورمنالعديديحبوكذلك،الأليفةالحيواناتبيع

(،الصلبالحيوانات)شحمالشحمالشتاءفيالمقيمة

خلالتحتاجهاالطعاممنإضافيةطاقةلهايوفرحيث

مائدةفضلاتأيضاالطيورمنالعديديأكلالبارد.الطقس

تحبكما،البطاطسأووالخسوالخبزالبيضمنالإنسان

أعلىموضوعرفأوطبقمنتأكلأنالطوربعض

صنعهاأوالغرضلهذاطاولةشراءويمكن،الأرضمستوى

وأكتبالعامةالمكتباتمعظمفيوتوجد.بسهولة

الطور.طاولاتأنواعمختلفعملتوضحكتيبات

فيأوالطيوربيوتفيالطهيورأنواعمنالقليليعشش

والصعو،القرقفالطيورهذهوتشمل،التعشيشصناديق

بدايةقبلالخارجفي11!ناديقلهاتوضعأنيجبوعليه

ظليلمكانفيتوضعأنويجب،الربيعفيالتزأوجموسم

وكمااشمدها،فيالحرارةتكونحينما،الشمسعنبعيدا

أوالطيوربيوتتكونأنيمكنالطيورطاولاتحالةفي

التيتلكجودةفيالمنزلتصئفىالتيالتعشي!صناديق

توفيرالعامةالمكتباتمعظموتستطجعشسراؤها.يتم

الطور.بيوتلبناءتفصيليةإرشمادات

أنحاءكلفيوالحدائقالمدنعلىعادةالطيورتتردد

والقرقفالشحرور:هيالمألوفةالحدائقوطيور.العالم

المنزليالدوريوالعصفورالأخضروالحسونالأزرق

والصعو.لزرزورواءلحنابواوأ

المستوطنةالطيورمنكثيرالعربيةالبلدانفىيوجد

منالكثيروالوديانوالحدائقالمزارعوتجتذب.والمهاجرة

الجزيرةفيالشتاءفيتشاهدالتيالطيورفمن،الأنواع

الحنجرةوأبيض،الطهروبالباشق،المثالسبيلعلى،العربية

أما.النخيلومزارعبالأشجارالمسورةالحدائقتجتذبهالذي

والدج،القصيرةالأشجاربينالعيمشفيفضلالنائحالأبلق

المطوقةاليمامةوكذلكالنخيلمزأرعفىبكثرةيرىالمغرد

معواء.حدعلىوالمزارعالمأهولةالمناطقفيتكثرالتي

أبي:علىالشماليةأمريكافيالحدائقطيورتشتمل

الحاكيوالطائروالكاردينالالأزرقوالقيقالأمريكىالحناء

أمريكاإلىأدخلالذيالمنزلىالدوريالعصفورأنكما

المدنفيانتشاراالطيورأكثرأحدهوأوروبامنالشمالية

المشرقةالزهورذاتالحدائقوتجتذب.والكنديةالأمريكية

.الطنانالطائربالرحيقالغنية

ايلأدغالغرابأحيانايشاهداسيا،شرجمماجنوبفي

كما،الطعامبفضلاتيتغذىوهو،المنازلمنبالقرب

الحدائقطيورمنوأيضا.والفواكهبالحشراتيتغذى

الفلبين،وفي.والمينةالزرزورطائر،المنطقةهذهفيالمألوفة

فيالمألوفةالطيورمنوهوالصينيالأدغالمينةطائرنجد

الساحلية.الهندجوزبساتين

الألوانذاتالطيورأنواعاجتذابيمكنأستراليا،وفى

بزرعللحدائقوالببغاءواللوركيتالككتوهمثلالزاهية
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الطيورأكثرمواطنها.فيالموجودةوالشجيراتالأشجار

صارالذيالمستأنسالحمامهوالأستراليةالمدنفيانتشارا

الطوروتشملوالزرزور.المنزليالدوريوالعصفوربريا

الأزرقالصعوةطائراستراليافىالمتنزهاتعلىتترددالتى

ويلي.وذعرةالعقعقوقبرة

ودراسةلمشاهدةالطرقأفضل.الميدانيةالزيارات

يسافرحيث،الحقلفييكونالطورمنعديدةأنواع

لمشاهدةالنائيةالأماكنإلىالطورمراقبةهواةمنالعديد

مثلمنالعديدمشاهدةيمكنولكن.المألوفةغيرالأنواع

الحياةمحمياتوفي،القريبةالمتنزهاتفيالطورهذه

الرحلاتأوبالزياراتالفرديقومأنالأفضلومن.الفطرية

منهاربةتفزعفالطور،صغيرةمجموعاتفيأووحيدا،

.الناسمنالكبيرةالتجمعات

وأالمنظمالتعدادفيالطيورمراقبةهواةمعظميشارك

إحصاءاتوتساعد.مناطقهمفيالموجودةالطيورإحصاء

حمايةإلىتحتاجقدالتيالأنواعتحديدفيالمسؤولين

خاصة.ورعاية

تعريفيةحلقاتأوأساورتوضعالطيور.حلقاتوضع

هذهتساعد.البريةالطورسيقانحولالمعدنمنمصنوعة

طائر.أيحياةتاريخورصدمتابعةعلىالعلماءالعملية

عنقيمةمعلوماتبدورهالطورحياةتاريخويوفر

وعنالهجرةفيالختلفةالأنواعتسلكهاالتيالمسارات

حلقاتمنحلقتينأيتحمللا.الختلفةالطورأعمار

طائركلعلىالتعرفيمكنوبذلك،نفسهالرقمالطيور

منفردا.الحلقةهذهمثليحمل

تشبهفخاخاأوشباكاالحلقاتواضعويستخدم

ووضعالطورلأسروذلكطعمفيهايوضع،الأقفاص

عادةالطور،صغارأخذيمكنكماسيقانها،حولالحلقات

الزرديةبواسطةالطائرساقحولالحلقةتوضعباليد.

والتاريخالحلقةرقمبعنايةالحلقةعلىويسجل)الكماشة(،

ومن.التقريبيوعمرهووزنهوحجمهوجنسهالطائرونوع

طائرأسرتمإذاأنهالمجالهذافيعليهاالمتعارفالتقاليد

نأذلكيفعلالذيالشخصعلىفيجب،حلقةيحمل

وكذلك،الحلقةعلىالمذكورالعنوانإلىرقمهيرسل

شخصأيعلىكماالأسر.فيهتمالذيوالمكانالتاريخ

إلىالحلقةيرسلأنحلقةيحملميتطائرعلىيعثر

تمومتىأين:عنالمعلوماتإضافةوعليهاالمذكور،العنوان

الطائر.علىالعثور

البلاستيكيةالحلقاتمنالعديدالطوربعضتحمل

توفيقاتوتساعد.المرقمةالمعدنيةللحلقةإضافة،الملونة

الحاجةدونالمحدد،الطائرعلىالتعرفعلىالختلفةالألوان

بجهاز،التجارببعضفىالطيور،تزودكما.أسرهإلى

الطيورحياةدرالمةفيالعلماءيساعدالطيورأرجلعلىحلقاتوضع

فرخرجلعلىحلقةو!يتمتهاجر.حهنتسلكهاالتيوالوق

علىالمحفورالرقم!إن،أحرىمرةالطائريؤسروحينما.كاسينكليت

أسرفيهاتممرةآخرصأوالحلقةوضعمكانعنالعلماءيخبرالحلقة

الطائر.هدا

يرسلحيثالظهرعلىأوالذيلعلىيثبتصغيرإرسال

الطائر.تتبعمنالعلماءتمكنإشماراتالجهاز

فيالزيادةأدتلقدالطيور.محمياتأوحظائر

فىوالزيادةالمدنفيوالزيادةالمزروعةالأرضمساحة

الطيورمنللكثيرالفطريةالبيئةتدميرإلىالطرقات

عمدتالمشكلةهذهولعلاج.الأخرىالبريةوالحيوانات

الأرضمنمساحةتخصيصإلىالبلدانمنالعديد

.الأخرىالبريةوالحيواناتللطورطبيعيةكمحمية

لإحدىصغيرةمساحةالمحمياتأوالحظائرتكونقد

توفيرإلىوبالإضافة.كبيرةوطنيةمحميةأوالمهددةالبيئات

كما،كذلكتعليميةوظيفةالمحمياتتؤديفقد،الحماية

للطورومخابئمعلوماتمرأكزالمحمياتمنللعديدأن

بالحياةوالاستمتاعالمحميةزيارةللناستتيح،أخرىووسائل

الفطرية.

فيكروجرمحميةالوطنيةالمحمياتأشهربينمن

كينيافىوتسافوتنزانيافيومميرنجتىإفريقياجنوب

وحظيرة،السعوديةالعربيةالمملكةفىالطائفومحمية

بحمايةالحظائرهذهمنكلوتقوم.السودانفىالدندر

الحجم.الكبيرةالإفريقيةالثديياتوكذلكالطيور

نسبة،خاصةأهميةألمشراليافىالوطنيةكاكادوولحطرة

محميةاشتهرتولقدفيها.الموجودةالمائيةللطور

طيورمنبمجموعتهاالهند،فيبهاراتبورفىغاناكولادو

فيهايقضيالتيالرئيسيةالمنطقةوهي.السبخةالأراضي

مهددطائروهوالشتاءفصملالسيبريالأبيضالغرنوق

.بالانقراض
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فيموجودةالعالمفيبالانقراضالمهددةالطيورمعظم

طبيعية،محميةالهنديالمحيطفىألدابرافجزيرةالجزر.

يستطعلاالذيالعنقالأبيضالتفلقلطائرموطنوهي

مكانأيفيتوجدلاالتيالدابراهازجةوكذلك،الطيران

العالم.فىاخر

توانينالبلدانلأغلب.والمعاهداتالحمايةقوالين

هوالطيورمنكبيراعدداأنوبماما،حدإلىطيورهاتحمى

قوانينلسنماسةحاجةهناككانتلذلك،مهاجرةطيور

ولقدتزورها.التىالبلدانجميعفىالطورتحميدولية

اسمبعينياتفىالدوليةالاتفاقياتمعظمأبرمت

معاهداتشكلوأخذت.العشرينالقرنمنوالثمانينيات

.جديدةدولعليهاوقعتكلمافعاليةأكثرتصبح

الطيوربحمايةالخاصةالمعاهداتمنالعديدوتوجد

منفصلةاتفاقياتالمتحدةالولاياتعقدتفلقد.المهاجرة

اليابانوقعتكما،والمكسيكواليابانكندامنكلمع

وتحظر(،)السابقالسوفييتيوالاتحادأستراليامعاتفاقيات

وتشحكللىوقتلها،بالطيورالاتجارالاتفاقياتهذه

للطيور.محميةمساحاتتخصيص

اللائحةطالبتفقد،الأوروبيةالدولمجموعةوضمن

لحمايةقوانينتجيزأنالأعضاءالدولمنبالطورالخاصة

نأمنالرغموعلى.الخاصةالفطريةوبيئاتهاالبريةالطور

مهمتشريعلكنهاأوروبا،منجزءعلىفقطتنطقاللائحة

لحمايةمماثلةلائحةلمحاصدأرقريبا،يكتملأنالممكنمن

وبيئاتها.الأخرىالبريةالحيوانات

حمايةمجردمنأكثرعلىتنطقالمعاهداتبعض

للعديدجدامهحةالسبخةبالأراضيالخاصةفالبيئةالطور.

بحمايةالمعاهدةتوقيعتموقد.البريةالحيواناتأنواعمن

رامساربمعاهدةتعرفوالتيعالمياالمهمةالسبخةالأراضي

البلدانهذهتعهدتوقد.العالمفيالبلدانمنكثيرقبلمن

أهميةالمعاهدةولهذه.السبخةالأراضىتدميرلمايقاف

المائيةوالطورالخوضةوالطيورالبريوالإوزللبطخاصة

حياتها.فىالسبخةالأراضيعلىتعتمدالتىالأخرى

تحتالببغاواتوبخاصةالطورأنواعمنالعديديعيش

زينة.طيورأوأقفاصكطيوروبيعهابأسرهاالشديدالتهديد

المهددةالأنواعفيالاتجارالدوليةالتجارةمعاهدةوتحظر

هذهتصديرأواستيرادأو،والنباتاتالحيواناتمنبالانقراض

،المعاهدةهذهعلىدولة001منأكثروقعتوقد.الأنواع

الحيواناتمنالمهاجرةالأنواعحمايةمعاهدةتطالبكما

الخاصةالبيئاتإحياءإعادةبونمعاهدةأووإنمائهاالبرية

تهددالتيالأخطارفيوالتحكمإزالتها،ومنعالمهمة

منعددألاتفاقيةهذهعلىوقعتوقد.المهاجرةالحيوانات

الجنوبية.وأمريكاوأوروباوآسياإفريقيافيالأقطار

والمعاهداتالقوانينتضمنأنالضروريمنليمى

والوعيبالبيئةالاهتمامزيادةمعولكن،المرجوةالحماية

البريةوالحيواناتالطورتواجهالتىبالمشكلاتوالإدراك

يبدوالبيئةمستقبلفإنالكبير،الدوليوالتعاونالأخرى

أمانا.أكثر

الطيورتاريخ

متحجراتأوأحافيرأقدمتعود.المعروفةالطيورأوائل

قبلعاشالذيالاولالطائرلجنسينتميلطائرالطور

متحجراتأولىوجدتلقد.سنةمليون041حوالي

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففىالحنسذلكطيور

جزئيةعظميةهياكلستةأحافير:سبعةجميعهاوكانت

فيالمتحجراتتلكمنستوجدتوقد.واحدةوريشة

جيدةالعيناتوتوضحألمانيا.جنوبيفيالجيريةالأحواض

الريش.إلىإضافةتقريباالهيكلاجزاءلجميعاثاراالحفظ

لأحدكبيرةمتحجرةأم889عامفىالعلماءوجدوقد

أحديمتلكهاخاصةمجموعةضمنالطورتلك

التي،العينةوكانتألمانيا.جنوبىبافاريا،فيالأشخاص

الخطأطريقعنصنفتقدالعداف،طائرحجمفىهى

صغير.لديناصورعظميهيكلأنهاعلى

ذلكتلتالتيالحفظجيدةالطورأحافيرتاريحيعود

فيالمعروفةالطيوروأشهر.الماضيةسنةمليونالتسعينإلى

جنسيتئأحدهماطائرانهماالفترةتلك

لجن!والاخر.المنقرضةالغربيةالطورأي،الهسبيرورنيس

الطيورمنوكلاهما،السمكيةالطيورأيالإكثيورنس؟

الولاياتغريبأواسطالانيعرففيماعاشاولقد،المائية

المنطقةتلكمعظميغطيكان،الوقتذلكفي.المتحدة

منهماكليتغذىكانوحتماكبير،داخليبحر

لكليهماكان،الأولالطائرمثلومثلهما.بالأسماك

الطيورالأخرىصفاتهمافييشبهانولكنهما،أسنان

يشبهمنهماالأولكانلقد.الأولالطائرمنأكثرالمعروفة

بل،الطرانعلىيقدرلاولكنه،الغواصطائرمانوعا

فكانالاخرأما.بقوةالماءتحتيسبحأنيستطجعكان

صغيرا.نورسامابشكليشبهوهوالطرانيستطع

مليون65حواليمنذظهرت.الحديثةالطيورأوائل

أنواعتشبهفهىالأوائلالطيوروبخلاف.مضتسنة

طيورهيالطيورتلكومعظمحاليا،الموجودةالطيور

مناليومطيورأجدادعلىوتشتمللهاأسنانلامائية

الصقرمنالأوائلالطيوروكذلك،والبجعوالنحامالبط

بدأولقد.البريوالدجاجوالبطريقوالبوموالنعامالحر

الماضية،سنةالمليونيحواليقبلالحديثالجليديالعصر

عديدةفتراتهناككانتالعصرذلكخلالوفى
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أوروباقارتيمعظمالعطمةالجليديةالأنهارفيهاغطت

الذيالوقتوفى.تراجعتثمالشماليةوأمريكا

حواليقبل-الجليديةالانهارآخرفيهتراجعت

أنواعكلتقريباللوجودظهرت،مضتسنةا./...

الحديثة.الطور

انقرضتالتيالأنواعكلتشمل.المنقرضةالطيور

انقرضتولقد.الحديثالجليديالعصرقبلجميعها

كانوربما،الجليديالعصمرذلكأثناءفيالأنواعبعض

نتيجةالطقسحالةفىالكبيرةللاختلافاتنتيجةذللث

الذيالمعدلكانولكن،الجليديةالأنهاروتراجعلتقدم

قورنماإذانسبيا،بطئاالأولىالأنواعتلكبهانقرضت

الثلاثمائةخلالففي.الحديثةالازمنةفيالانقراضبمعدل

ماتالطور،مننوعا08حواليانقرض،الماضيةسنة

لمابادةقامالإنسانولكنطبيعيةلأسبابنتيجةبعضها

الفطريةبيئاتهابتحيمأوالجائر،للصيدنتيجةمعظمها

الخاصة.

الأزمنةخلالفيالإنسانأبادهاالتيالطورأول

جنوبفىموريشيوسجزيرةفيالدودوطائرهوالحديثة

،الحماميشبهكبيرطائرالدودووطائر.الهنديالمحيطغربي

السابالقرننهايةفيأبيدوقد.الطيرانعلىيقدرولا

يصطادونهكانواالذينالبحارةبوساطةالميلاديعشر

قطعتمالميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةومنذ.للطعام

وآسياإفريقيافيالمداريةالغاباتمنكبيرةمساحات

الخاصة،الفطريةبيئاتهالتدميرونتيجة.الجنوبيةوأمريكا

المدارية.الطيورمنالعديدانقرضفقد

العالميالمجلسسجل.بالانقراضالمهددةالأنواع

المهددةالطورمننوعا/000علىمايربوالطورلحماية

بالأنواعللانقراضعرضةالأكثرالطورتعرف.بالانقراض

عنوحديثةدقيقةمعلوماتوجودلعدمولكن،المهددة

عددتحديدالصعبمنفإنهالطيور،أنواعمنالعديد

.بالانقراضالمهددةالأنواع

خاصة،مداريةطيورهىالمهددةالطورمنعددواكبر

مايربوهناكإنحيث،المطريةالغاباتفيتعيعقالتيتلك

ولقدالطيور.هذهقائمةفيالببغاءفصيلةمننوغا07على

الغاباتتحيممنالمهددةالببغاواتأنواعمنالعديدتأثر

العالميةالسوقفيبيعهابغيةالطورلهذهالزائدوالجمع

طيورها.منالعديدأيضاالجزرفقدتولقد.للزينةطيورا

فإنواحدةجزيرةفىفقطتوجدالطورأنواعبعضولأن

جزروفي.للانقراضعرضةتصبحأيضاالأنواعهذه

الطائرمنأنواععشرةالآنحتىانقرضمثلا،هاواي

مهددمنهاآخرنوعا41وهناك.العسلزحاف

الانقراضعلىالهاواييةالإوزةشارفتوقد.بالانقراض

مرةتسريحهاثمالألممر،فيلماكثارهاإنقاذهاتمولكن

البرية.فيأخرى

الأوروبيةالطورمننوعا92تصنيفتمأوروبا.قارة

ماديراجزيرةمنمنهاتسعة،بالانقراضمهددةأنهاعلى

المنقرضةالطيور

الطورمننوعا08حوالىانقرض

.الميلاديعشرالسابعالقرنمنذ

هذهمنمجموعةانقرضتوقد

ولكن.طبيعيةلأسبابالطيور

باتباعهمعظمهابقتلقامالإنسان

رتدميرالجائرالصيدمثلممارسات

ثمبالطيور،الخاصةالفطريةالبيئة

بيئاتفيمفترسةحيواناتبتوطين

وأالطوربأكلقامتالطيور،

أنواعأربعةالرسميوضحبيضها.

فىانقرضتالتيالطيورأشهرمن

عالقفقد.الماضيةسنةالثلاثمائة

فيوالدودونيوزيلندا،فيالموة

المحيطفيموريشيوسجزيرة

العظيم،والأوك،الهندي

أمريكافي،المهاجرةوالحمامة

الشمالية.

المهاجرةالحمامة

ثسجرم

العظيمالأوكودولدا
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وتحششةتفقيستشملالشماليةأمريكافيالملهددةالطيورأنواعحماية

الصورةوسطفىالوحيدالناعقالغرلوقوطائر.الناعقالكركيطائر

دىالفطريةللحياةالوطنيةحرايبحيرةمحميةفيوتستمئتهتفقيسهتم

.المتحدةالولايات!ىإيداهو

الصفردبريطانيافىالمهددةالطوروتشمل.الكناريوجزر

الحمراء.والحدأةالذيلأبيضالبحروعقاب)السلوى(

البيئةتقليصإلىالاليةالحديثةالزراعةطرقأدتولقد

الانوجودهوانحصرأوروبا،معظمفيللصفردالصالحة

التقليديةالزراعةطرقفيهاتمارساق!الأماكنفيفقط

والحدأةالذيلالأبيضالبحرعقابعانىوقد.القديمة

بيضجمعوهواةالأراضيملاكملاحقةمنالحمراء

بالسمومالطيورهذهتصطادهاالتيالطرائدوتلوثالطيور

منالذيلالأبيضالبحرعقاباختفىولقد.الكيميائية

ألمانيافيكبيرةبأعدادموجودامايزالولكنأوروبا،جنوبي

فىتوطينهأعيدولقد.الإسكندينافيةوالدولوبولندا

منأحضرتالتيالطورصغارتتكاثرحيثأسكتلندا

أيضاوتتزايدم،8591عاممنذالبريةفيبنجاحالنرويج

أعطيتحيثوويلزأممبانيافيخاصةالحمراءالحدأةأعداد

.مستمرةعنايةصغيرةمجموعة

المهددةالغابةطيورمنالعديدآسيافييوجدآسيا.قاره

شبيههبخلافوذلكالأخضر،الطاووسمثلبالانقراض

فصيلةمنأخرىعديدةأنواعوكذلكالمألوفالطاووس

التيالأخرىوالبلدانالصينفيالجبليةالغاباتمنالتدرج

بعضفيأوروباقارةاسياقارةوتشاركالهملايا.جبالتحد

والحذفالدلماشيالبجعمثلبالانقراضالمهددةالطيور

.الرأسالأبيضوالبطالرخامى

نوعاا07حوالىإفريقياقارةفيتوجدإفريقدا.قارة

منطائروهى،الأتومببومةمثلالمهددةالطيورمن

فيواحدةعينةمنعليهالتعرفتمإفريقياشرقيغابات

الجوزوفاغ.البريةفىفقطمرتينشموهدكما،متحف

الجبلية.الغاباتفيفقطمنطقتينفيمحصورالجزائري

الاسمذلكتحملالتيالمنطقةفىعنتيبيحباكيعيمشكما

الانتشارواسعةفصيلةمننادرنوعوهوأوغندا.فيفقط

جدا.المألوفةالطورأنواعبعضوتشمل،القارةكلفي

وكنداالمتحدةبالولاياتيوجد.الشماليهأمريكاقارة

وأحد،بالانقراضالمهددةالطيورأنواعمننوعا51معا

يعيعقالذي،الكاليفورنيالكندورطائرهوالطيورألشهر

توطينهيعادانالمحتملمنولكنفقط،الأسرفيحاليا

أعدادبلغتكماالأسر.فيسكاثرأنبعدالبريةفى

زادتولقد.فقططائرا022المراتإحدىفيالغرنوق

للبرية.إعادتهثمالأسرفيالناجحلتكاثرهنتيجةأعداده

إلىتحتاجوالتيجداوالمعروفةالنادرةالطورأنواعومن

شادي،المحروقةالصنوبريةالغاباتفيلحياتهاخاصةبيئة

كيرتلاند.

منالمئاتتوجد.الجنوبلةوأمريكاالوسطىأمريكا

جزرمنيمتدإقليمفيبالانقراضالمهددةالطيورأنواع

وتشمل.الجنوبيةوأمريكاالوسطىأمريكاإلىالكاريبي

النحلطائر،العالمفيالموجودةالطورأصغرالمجموعةتلك

فىببغاءأكبروكذلككوبا،فىفقطالموجودالطنان

البرازيلغاباتفيغالباالموجودالياقوجمماالماكاو،العالم

فيأيضاالموجودالإممبكسوماكاوالمطريةالمدارية

منبالرغمالبريةفيواحدطائرمنهعرفوالذي،البرازيل

الأسر.فيطائرا02منهيوجدأنه

أنواعمنالعديدعلىاستراليسياتحتويأستراللسيا.

صغيرةمجموعةفىتعيشالتيبالانقراضالمهددةالطور

الشمالفيتقعالتيسليمانجزرفييوجدالجزر.من

المهددةالانواعمننوعا81أستراليا،منالشرقي

الكبيرةالأرضيةالكتلة!ييوجدبينما،بالانقراض

الأستراليةالطيوروتشملمهددا.نوعا34لأ!شراليا،

وطائرالمنمشوالبطالببغاواتمنعديدةأنواعاالنادرة

أسترالياغربيمنطائروهو،المزعجالشجيراتوطائرالملية

لندائهنسبةالاسمهذاعليهأطلقولقد،الأرضعلىيعيش

الأنواعمننوعاا7نيوزيلندافيويوجد.والمتنوعالعالي

ستةتوجدنيوزيلندا،شرقي،كاثامجزيرةوفي.المهددة

أنواعأحدوهو،كاثامجزيرةحناءأباوتشملنادرةأنواع

.الذبابصائدطيور
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الطيوركلالطورعلماءيقسم(.الفقريالعمودذات)الحيواناتللفقارياتالثمانيةالطوائفإحدىهيالطورالطيورتصنيف

منالرتببهذهقائمةأدناهالجدوليقدم.الداخليةخواصهاأساسعلى،الغال!في،رتبة28إلىالآنالموجودة

كلأيضاالجدوليوضحكما.مجموعةلكلالخواصمنالقليلمعتطهورا،أكثرهاإلىبدائيةالرتبأكثر

دلك.خلافيذكرمالمرتبةكلفىالحيةالفصائل

بأوتارموصولةأقداسهاأصالعماءطيورالإوزياترتبةالوسوأمريكاسلالسمادلتحهيهةطيور-ابخاماترتبة

،ص.التامدصيلة،الجودحةوأمريكا
البطمصيلتا،موصولةرغيرطويلةاصالعلهاارعحتائية

رالمياحلطه-!نر!يم

أمريكام!تستلإإلطيراد،لاكيرةطيورالرلاترتجة

الرية.فمعيلة،الحمودية

الصع!رتة !ميلةالرليةوالحر-سبرلما!ا!القدطيرومى

دا!لسطئالطكيرادلا

الطيرادستستطيعلاكيرةطيورالشبنمياترتبة

والإمو.اضقصيلتا،الحدلدةوغسااسزالا

ح!بهخحئجممي

كيويماحم!سخك!

الو

البطريق

لعطاسا

،*العوا

لحعه

!

حه!تملق

لور

شرلبهشرا

ليوريلمدا.سالطيرادتستطيعلاطيوراللابخاجاترتة

كصيلةاهلقار،طر!في!محاريها!تحتاتوحد

الكيويمما

!صائل،الألصأنوليةلحريةطيور-الأنفأنبوياترتبة

دوءوطائراهلاءوقصاصالعطاسوالوءالطرس

العاصعة.

الطيرالى،تتطيعولاتسحطيور-الطريقياترتبة

الطريق.دصيلة،!شمسةوتفكالمجادي!أححتها

ترطهاالثلاتأصابالقدمعواصة،طيورالغريالاترتة

السامك.العطكاسثصيلة،ئيةتأوتار

سفصصة،أقدامهاأصالععواصةطيور-الأرجلخلمةرتبة

.العطاسثمكيلة

ترلطهاقدمهاأصالعسأرلع،مائيةطيور-البجياترتجة

،والعاقوالوليالألهيحجا،فصائلعشائية،أوتار

.اهلدأريالطائرو!صائل،والهحع،المرقاطوطائر

أدو!صائل،الأرحلطويلةمحوصةطيوراللقلقيات

مركو!،وأبو،محلرألورالحلود،،مطرقه

-أحرىوفصائل،واللقلق

الالسةطيورسمتموعةمحموعةالغرنودات

والسريما،الحارى!صائل،السمحةوالأراضي

.أخرىو!صائل،والواق،والئفلق،رالكركي

علىتعيقالتىوالطيورالشوأطئطيور-الزقزاقاترتة

والرمار،والقطقاطوالورس،الأوكمصائلاهلاء،

.أحرىو!صائل

طويلوعقطويلةأرحللهاماءطيورافحاماترتة

.النحامفصيلةمنص،رصقار

الصؤ

الحرء

تد

وقواق

!

!حمدهس

!صنجقووير!

لليلارصرا

الطماك!6بمميهى

الكوحع!ن!

ر!رثهلىهلى

*،-!!

السصة

!صائلالحوأرح،مىالهاريةالطيور-الصقرياترتبة

والطائرالحروصقروالصقرالحروالصقرالكمدور

الجدياد(.)صقرالكاف

القرار!صائللالدحاج،شيهةطيورالدجاجياترتة

القدموكير(الجي)الدحاحوالعرعررالطيهوج

الرومي.والديكوالتدرخ

الحمام!مهبيالالحمام،لتيهةطيور-الحمائمياترتة

والقطا-

والرحيقوالدورلالحوبتتحدىطيورالبغاويات

ألوانولهاالغالبفيمحقو!سقارلهاوالمواكه

الساء.!صيلة،زاهة

دعيشالتيالطيورم!متوعةسحموعةالوقواليمات

الوقواقفصيلتاالأرص،وعلىالأشحار!وق

.والطورق

لومةدصيلتا،الجوارحمنالليليةالطيور-الومات

الحقيي.والومالمررعةمحرد

عريص،رفمصعيرةماقيرلهاليليةطيورفييات

3والريتوطائرالليلرصرارالصفدع3فصائل

والبوتو.الويمىالصفدع

صعيفةوأرحلقويةأححةلهاطيور-لمثمامات

الحمئمامة!صائلالطيراد،!ىوقتهامعطمتقصى

.والطمانالمتوحةوالسمامة

ديللهابالفواكهشدى!!ريقيةطيور-الكوليات

الكولي.لحصيلة،للأمام!تحهةأصابعرأرلعطويل

وألوالىطويلديلذاتسداريةطيور-الطرجويخات

!صيلةلالفواكه،وشدىضعيمةوأرحلراهية

الطرحولى.

المداريةالطيورم!متوعةسجموعةالشقرايات

الحلآكل!صائل،ملتحمةأقدامهاأصابعألاسا؟

.أحرىوفصائل،والعثئقراقرالرمرا!والهدهد

أعمتاشهاتيحيتالأشحارديتعيث!طيور.الخشبنقاراتربة

ردليل،الاريتلحصائلالأشحار،حدوعلحيأوكارداحل

.افرلقاروالطوقادالماتةوالطيور،العسل

تشحلنصيلة06حصاليعلىتحتوى-الجواثمالطوررتبة

الطيورمصائلوحميعوالماكيرالمتقارعريصمصاثل

إلأ.....والسصة،)الوابالصردة
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المنقرضةالطيور

الموةالأولالطائرالمهاحرالحمام

أطائراالفيلطائر،الممقرصالدودو

تطيرلاالتيالطيور

الكيويالريةطائرالإمو،

المعامالشنمالبطريق

والغاطسةالسابحةالطيور

الماءزمجعالبطمجرفةأبو

الوءطائرالريالبطالطهائر،الا!شوائى

العاقالعيدربطالسمكآكل

العلموتالغابةلطةطائرالأنهينجا،

لغواصاطائر،الب!رسالكحديالإوز

ل!رلرالحوممطاللإوزةا

طائرالفلمار،طائر،التعلقالبريةالإوزة

الماءقصاصالتمطائر،الأوك

هوالكاالحدد!المحرببغاء

الذيلمدببةالحرشةالبحعة

الورسلقطىاالخطا!لبركةا

بطة،الويحونالمائيةالدجاجةالبشمرولق

الخواضةلطيورا

الكروادالأرضدجاحةسعنأبو

للقلقاالزمارطيطبوأ

المدروانالشنقبمركوببوأ

المقبقبلمحارائدصامنجلبوأ

ئرطا،الكاتئرطا،الطهوللقدميناأصمر

ئرطا،قلوااءالعدالبرولجاا

ئرطا،لوليتاطلقطقاالبلشونا

أليقنةالماءقنبرةالأبيضالبلشون

الجودويت

الباشق

البومة

طائر،الجوا!

الحدأة

لصقرا

لبحراصقر

وايهاإوز

التدرخ!

الأسيويالتدرح

الحجل

الألبىالثلوجححل

الحبشىالدجاج

الحمام

القمرية

رحلجواا

لحرالصقرا

لحوامالصقرا

سوقالعا

لعقابا

لحطا!ا!لعقاا

ئرطا،تبلكاا

جنةالدالطيورا

الأدغالدجاحة

الروميالديك

السمانى

الرواليطائر

الطهاووس

الطيهوخ

واليمامالحمام

اليمامة

لعظاماكاسر

الكركار

الصيادالكركر

روالكمد

لنسرا

ئرطا،ريلوأا

الأمريكيالطيهوج

المطوقالطيهوج

الغواد

القراز

طائر،الهوتزن

الحريةاليمامة

بسغاء،كيترألباا

لسعاءا

العردصذاتالببعاء

لرأساءلوا

الحماءأبو

ل!المتصاالممقاربوأ

لأخيضرا

الحلقأصفر

طائرالمقر،

الململ

الريتولىالبلمل

البورليرد

طائر،لشماتا

التشيكاديمما

طائرالتمير،

طائرالتماجر،

طائر،التوممط

طائر،الحنلث

ئرالطا،كىالحا

طائر،الحباك

الذهبيالحسون

طائرالحميراء،

الحطاف

الطائر،الحياط

الدرسة

الدعنالق

واتلببغاا

المتيمةءلمبعاا

روريللا

لوكالكاا

الخشبنقارات

السمغمصاص

المغردةالطيور

الرررور

الزقيقية

ئرطا،اصسمسةا

والسمود

الشادي

المتمحرور

الجاحالأحمرالشحرور

شورلرا

الحناخالشمعي

الصافر

الصرد

الصسوة

الصغئ

التلجصياد

الترتارالطائر

الفردوسطائر

العسلعنالماحثهاوايطائر

العزيراء

الرأسلأحمراالعصفور

لأزرقالعصعورا

وريلدالعصمورا

لككتوها

ببغاء،الكيا

ببغاءو،كاالما

الخشبنقار

المعردالعصفور

العقحق

العندليب

الفضيةالعين

العداف

العراب

الأسحمالغرا!

الريتودغرا!

الغطماس

الجوزفاغ

القبرة

المروجقبرة

المطهوقالقليعى

القيق

الكاتبيرد

الكاردينال

الجوزكسار

الكناري

الممراح

طائر،المينة

الوصع

قىنبوأ

السملآكل

طائر،الآفي

الحبارى

الصحورديك

الرفرا!

الأمريكيالسبد

السمامة

الشقراق

الدلابصائد

خرىأطيور

لليلارصرأ

لسوطيائرلطاا

قوسلناائرطا

جودلطرا

لطحانا

لطورقا

لطوقادا

ئرطا،لىالفرا

لفرقاطا

لقرليا

لقيثاري

طائر،شطلكا

ئرطا،لكقزل

لكركي

ئرطا،لماتود

لمتسلق

طائر،لمطموط

لهدهد

لوقواق

صلةذاتأخرىمقالات

الوطنيةأودوبونجمعيةوالتحسيرالانسلاخ

الطيرعم!حساءجيممي!حون،أودوبون

الزاجلحمامالمبعائية

الحيوانالبيزرة

العربيةالدولفيالبريالحيوانالبيض

الدجاح!الوقائىالتلوين
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حنوالدا

الطيورذرق

الريشة

الطبيعيةالمواردصيانة

علمالطيور،

الطيورعلىللمحافظةالدوليالمجلمى

فوعالموعناصر

الطيور.أهمية-أ

الطهبيعةفيالطور-أ

الخاموالموادللغذاءمصدرالطيور-!

أليفةحيواناتالطور-ج

الطيورتوزيع-2

والقديمالحديثالقطيانالإقليمان-أ

الشرقىالإقليم-ب

المداريالإفريقيالإقليم-ج

الحديثالمداريالإقليم-د

الأستراليسىالإقليمهـ

العالمطيور-3

الشماليالقط!طيور-أ

أوروباقارةطيور-ب

آسياقارةطيور-ج

إفريقياقارةطيور-د

الشماليةأمريكاقارةطيورهـ-

الجنوبيةوأمريكاالوسطىأمريكاطيور-و

ونيوزيلنداأمشرالياقارةطيور-ز

الأقيالوسيةالجزرطيور-ح

الجنوبيالقطبوطيورالبحريةالطور-ط

الطورهجرة-4

الطورتهاجرلماذا-أ

الطيورتهاجرأينإلى-ب

الطورتهاجركيف-ج

الطيورتعيشكيف-5

الغذاءعلىالطورتحصل-كيف!أ

الطورتتحرككيف!-ب

الطوربينالاتصالات-ج

الأخرىاليوميةالنشاطات-د

للطيورالعائليةالحياة-6

المجالاختيار-أ

التوددوالتزاوخ!ب

-بناءالعمشخ

وتفقيسهالبيض!وضع-د

بالصغارالعنايةهـ

بالتبنىالوالدان-و

الطيورأجسام-7

الحارجيةالسمات

والعضلاتالعظميالهيكل-ب

الحواس-ج

الجسمأجوة-د

وحمايتهاالطيوردرالمة-8

الطيورمراقبة-أ

الطيورحلقاتوضع-ب

الطورمحمياتأوحظمائر-ج

والمعاهداتالحمايةقوانين-د

الطيورتاريخ-9

المعروفةالطيورأوائل

الحديثةالطورأوأئلب

المنقرضةالطور-ج

بالانقراضالمهددةالأنواع-د

أسئلة

الطور؟تهاجرلماذا-أ

الطورمننسبياأكثرطعاماالصغيرةالطورتأكللماذا-2

؟الكبيرة

؟المزارعالطيورتساعدكيف3

المهددةالطورأنواعوانقاذحمايةبهاتمتالتيالطرقما-4

؟لانقراضبا

للخلف؟الطيرأنتستطيعالتىالوحيدةالطورما-5

تحتاء.العربيةالحزرةفييشاهدالطورمننوعااذكر-6

العربية؟الجزيرةفيالنحيلمزارعفىبكثرةيرىالذيالطائرما-7

بريشها؟الطورتعتنىكيف-8

؟التزاوجرباطما؟الطائرمجالما-9

؟للتزاوجمستعدةالطيورتكونعمرأيفى-01

فيالعلماءالطور!مميقانحولالحلقاتوضعساعدكيف-11

حدة؟علىطائركلحياةلتاريخدراستهم

الطيور؟عندالذكرلتغريدالرئيسيادالهدفانما-21

.الممراحانظر:الارر.طائر

الشمعيانظر:الجئاح.الشمعىالأرزطائر

الجناخ.

لواءطائر،الأنهينجا،انظر:.الألمحعوائيالطائر

الرأدر.

عاشت،الريشذواتالحيواناتمننوعالأولالطائر

الجوارسيالعصرأثناءسنة،مليونأ04منمايقربمنذ

ولها،الغرابحجمفيالخلوقاتهذهوكانتالمتأخر.

منالشبهقريب،الزواحفهيكليشبهعظميهيكل

النموكاملري!أيضالهاوكانالصغير.الديناصورهيكل

معالعلماءمعظميصنفهالذلكالطور،كأجنحةوأجنحة

فيالأولالطائرأحافيرأولعلىالعثورتملقدالطور،

سولينهوفنتكوينفيوذلكعشر،التاسعالقرنستينيات

وفرتوقدألمانيا.مناطقإحدىبافاريا،فيالجيريللحجر

الطورأنعلىالعلماءبعضلدىدليلاالأحافيرهذه

الزواحف.منمنحدرة

كانفقد،الحديثةالطورعندالحالهوماخلافعلى

يغطهالزواحفكأذنابطويلوذنب،أسنانالاولللطائر

يعتقد.مخالبلهاأجنحتهعلىأصابعوثلاثةالري!،



رجةلبااالطائر804

لتسلقمخالبهيستخدآكانالحيوانهذاأنالعلماء

يعتقدكما،جيدةعازلةخواصللريشكانالأشعجار.

الحار.الدمذواتمنكانربماالأولالطائرأنالعلماء

نأغير،الطيرانوربما،التزحلقيجيدكانأنهالظنوأغلب

ذلك.يحدثكانمدىأيإلىالجزميستطعونلاالعلماء

.الفرقاطانظر:.البارجةالطائر

وطيورالبحرية)الطيورالطائرانو:.البحرىالطائر

(.الحوبيالقطب

شرقىفييعيم!جميلممبيرطائراليئيالطا!

أطائراهذاويعرفوكندا،الأمري!صةالمتحدةالولايات

ل!ضه.الحاكيالطائرصوتيشجهالذيالجميلبتغريده

يعزفكانلوكمامومميقياصوتايصدرالحاكيبخلاف

وقفاتمعواحدةمرةمولعسيقيةنوتاتثلاثأونوتشين

الموسيقيةالنوتاتمنكثيراالبنيالطائرغناءويتضمن.قليلة

الطيور.مختلفأنواعتمثلالتيوالأصوات

رأسهلونويميلس!ا03نحوالطائرهذايبببطول

صدرهولون،الحمرةإلىالضاربالبنياللونإلىورقبته

بنية.خطوطوبهأبيض

تحتأغاباتافىعشهيبقىالبنيالطائرفإن،العادةوفى

نحوالأنثىوتضعالأرضر.سص!!علىأوالكبيرةالأشجار

وأبزرقةالمشوبالأبيضباللونالبيضسسم.بيضات6-3

هذايساعد.بنيةبقعابهأنكما،الرماديإلىالمائلالأبيض

.الضارةالحشراتيأكللأنهالحدائقعمالالطائر

لالطمائرالصلةقري!الجدا!الطهائرهدا.ل!غارهيعتنىالبنيالطائر

الحاكي.كالطمائرالحميلةدأغانيهمعروفوهوالحاكى

كبيرةمجموعةعدىيطدقاسمالثرثاراطئر

إفريقيا،غاباتفيغالباتعيشالتيالطيورمنومتنوعة

الطيورهذهأصنافأحديعيش.وأسترالياآسياوجنوبي

فىالهادئالمحيطساحلعلىالسكسكةتسمىالتي

الطورهذهعلىالثرثاراسمويطلق.الشماليةأمريكا

تصدرها.التيالمتكررةالعاليةالأصواتبسبب

وتتميزالثرثار،الطائرمننوعا025نحوهناك

قصيرةوبأجنحة،المتوسطإلىالصغيربالحجممعظمها

علىتقوىلاوهي.كبيرةوأقدامومتينةقويةوسيقان

كبيرا.اختلافاالثرثارطيورألوادوتختلفكتيراأطيرانا

ذاتالضاحكالسمانطيورمثلالطيورهذهأنواعمعظم

والأسودالبنياللونمنمزيجلونهاالأبيضالعرهـا

أخضرلونهبعضهاولكن.والأبيضوالكستنائيوالرمادي

أحمر.أوأصفرأوزاه

الحشراتمنالثرثارطيورغذاءمعظمايتكون

الطورهذهفصائلوأكثر.اللافقاريةالصغيرةوالحيوانات

الأشجارأوراقبينوالتفتيشبالنبشفريستهاعنتبحث

عنيبحثالآخروالبعض،الغاباتأرضعلىوالنباتات

ببناءالثرثارطيوروتقوموالأشجار.الشجيرأتفىالطهعام

المنخفضة.الأعشابأوأ!مغيرةاالأشسجاربىأعشاشمها

عداماكبيرةأسرابهيئةعلىالثرثارطيورتتجمع

بأصواتبعضابعضهابمناداةوتقومالأعشالقفىالتىتلك

يأوجودفعندبها.يحدقحطرهخاككانإذاإلاعالية

للجريالقويةسيقانهاباستعمالالطيورتقومخطر

.الطيرانمنبدلأوالاختباء

واحد،الضاحكالسمان،الأبيضالعر!دوالآسيويالثرثارالطائر

ويماثل.سم03نحوبطوليممووهوالترتار.طيورألواعأكرس

تقريا.القيقححم



علىويضعها،أكوامشكلفىالمتعفنةالنباتاتيجمعالروابيطائر

البيض.فقسإلىتؤديحرارةالمتعفنةالموادهذهم!وتنبعثبيضه

طيورأنواعمننوعاأ2علىيطلقاسمالرواييطئر

فيالهنديالمحيطفيأونيكوبجزرفيتوجدالتيالصيد

الطيورهذهوتتصفوأستراليا.للفلبينالشرقيالاتجاه

.الدجاجحجمفيومعظمها،الباهتةبألوانها

البيض،حضانةفيفريدةبطريقةالطيورهذهوتتميز

تؤديبحيثوالحفر،الأكوامداخلبيضهاتضعإنهاحيث

فيالنباتاتبقاياتحللعنالناتجةالحرارةأوالشمسحرارة

التيالفريدةالصفاتومنالبي!.فقسإلىوالحفرالأكوام

الطيرانمنتتمكنصغارهاأن،الروابيطيوربهاتتصف

المليةطائرويعد.البيضفقعم!علىقليلةساعاتمضيبعد

طائرأنواعأشهرمنأستراليا،جنوبفييوجدالذي

ئر.طا،المليةنظر:ا.الروابى

المناطقفى،الكهوفيسكنطائرالزلتطاش

الجنوبية.أمريكاشمالمنالا!شوائية

المنقطالبنيإلىالمائلالأحمربريشهاالزيتطيورتمتاز

03بينمامنهاالنموالمكتملطولويتراوح،بالأبيض

غيربصورةالجسمممتلئةالزيتطيورصغارتكون.سم4وه

كانت،الزيتيالدهنمنكبيرةكميةعلىوتحتويعادية

الدهنيستخدمونكانواالذينالناسبوساطةأجلهمنتقتل

جواكاروز.أيضاالزيتطيورتسمى.والطهيللإنارة

لأنوذلكطائرةأوجاثمةوقتهاالزيتطيورتقضي

وتقتاتليلاوتنشط.المشيعلىتقوىلاضعيفةأرجلها

الغار.وأشجارالنخيلثماركثيرا

904الطمرانعنالعاجزالطائر

أمريكافيالاستوأئيةالأقاليمفيكهودفيتسكنالزيتطيور

أحمرلونمنهماينعكسواسعتانوعينانبنيكثيفريشلها.الجنوبية

الغار.وأشجارالنحيللثمارالزيتطيوروتتغذى.الظلامفي

وفضلاتالحبوبمنأعشاشهاالزيتطيورتبني

أعماقفيالجبليةالنتوءاتأوالصخورقممعلىالطور

الكهوفداخلطريقهإلىالزيتطائرويهتدي.الكهوف

صداهافيرتدحادةأصواتاالطائريصدرحيثبالصدى

صرخاتالطائريصدركذلكيطر.أينإلىالطائرفتدل

الليل.فيللنداءعالية

بهذهسمىالطيورأنواعمننوعالسوطيالطاش

يطلقهاالتىالسوطبفرقعةالشبيهةللفرقعةنظراالتسمية

المطريةالغاباتفيالطورهذهوتعيش،الصفيريندائهبعد

منالكثيرتقضيحيثأستراليالشرقيالساحليةوالأدغال

التي،المبعثرةالأغصانأوراقبينالحشراتعنبحثاالوقت

ريشهاويكون،سم2هنحوطولهاويبلغ.الأرضتكسو

أعرافالسوطيةوللطيورزيتونيا.أخضرأوأسودغالبا

الكوبشكلعلىأعشاشمهاتبنيوهيسوداء.وصدور

الصغيرةالأغصانمستخدمةالمنخفضةالشجيراتفي

سوداءنقطبهمابيضتينالطورتبيضوالجذور.الرقيقة

لهافليسالغربيةالسوطيةالطيورأما،شاحبأزرقولون

النداء.نفس

)أنواعالببغاءببغاء،،الباراكيتانظر:.الطيبالطائر

(.)صورةالطافر(،الببغاوات

)طيورالطائرانظر:.الطيرانعنالعاجزالطائر

ونيوزيلمدا(.أسترالياقارة



الفردوسطائر041

ملكالفردوسطائر!3!ءعص
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الملكالفردوسطائر

الجديدةغي!يافىيوحد

منها.القريبةوالحرر

أسم5.6الجسمطول

.*03،!

بال!!م!!كر

!!ك!

3+!دبر

6.ر!%ة

ذأتالطيورمنمعينةلأنوأعاسما!دوسطائر

صلةالطيورأقربالغربانوتعتبر.الألوانجميلالريت!

طيورمنمعروفانوعا43ويوجد.الفردوسبطائر

لغينياالاستوائيةالجزيرةفىمعظمهايعيشالفردوس

وتعيشلها.المجاورةالصغيرةالجزرفيوكذلك،الجديدة

طائرأدخلأستراليا.شمماليفىمنهاالأنواعبعض

جزيرةوهيتوباجو،ليتلإلىمرةلأولالاكبر،الفردوس

فىالوحيدالمكانالجزيرةوهذه.الغربيةالهندجزرفي

برية.حالةفيالطيرفيهيعيشالذيالغربىالكرةنصف

بالفواكهوتتغذى،الغاباتفيالفردوسطيوروتعيعى

فيالجميلةالطيورهذهالأوروبيونعرف.والحشرات

جلودوا!شخدمت.الميلاديعشرالخامسالقرنأوائل

فيتجاريةموادالحينذلكفىالفردوسطيوروأرجل

حولخاطئةفكرةحينهافيشاعتوقد.جاوةجزيرة

الفردوسطيوربأنالفكرةتضمنتإذ،الفردوسطيور

الأرضإلىولاتعود،الشمسحولمستمربشكلتطير

التاريخعالموصددتى.ساقطةوهيتموتعندماإلا

سنةوفي.القصةهذهلينيوس،،السويديالطبيعى

برادايسيااسمالأكبرالفردوسطائرعلىأطلق،ام753

ذكورتتجمع.القدمعديمالفردوسطائروتعنيآبودا،

علىأنفسهالتعرض،التزاوجموسمقبلالفردوسطيور

ريشها.وتنشر،والرقصبالتبختر،الألوانالداكنةالإناث

ماالأنثىتضع.التزاوجبعدالأعشاشالطيورهذهوتبني

الفردوسطائريعتبر.مرقطةبيضاتوثلاثبيضةبين

الغراببحجمويكون،الأنواعأكبرمنواحداالأكبر

لونويكونزمرديةبخضرةوحنجرتهجبهتهتتألق.تقريبا

داكنا.أحمروالذيلالأجنحةولونذهبيأأصفرالرأس

طولآسم06بحوالىالكثيفالري!منكتلةوتوجد

طائرالأصغرالفردوسطائريشبه.الأجنحةتحت

.كثيرةوجوهمنالأكبرالفردوس

الدجطائربحجميكونسكسونياملكالفردوسطائر

الأجنحةحواشيوتكون.البطنأصفر،اللونأسودتقريبا،
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تلحق.رأسهجانبىعلىطويلتينبريشتينيتميزصفراء.

الريشةتجعلالريح!منصغيرةأجزاءمنسلسلةريشةبكل

وبلونالحجمصغيرةمتعددةبأعلاممزينبعسلكشبيهة

لامع.أزرق

قرمزيريشالطرلهذاالصغير.الملكالفردوسطائر

عبرمتألقزمرديأخضربطوقويتزين،أبيضوبطن،لامع

الريشمنخصلالصدرمنجهةكلفيتنمو.صدره

ويمكن.المعدنومضةلهامتدرجأخضربلونمكسوة

اللتانالريشتانوتكون.كالمروحةتنتشرأنالخصللهذه

تنتهيانالأعزلالطويلالسلكمثلالذنبتتوسطان

.اللونزمرديةبأقراصلولبية

رأسهتكسوجدأ،جميلطائرويلسونفردوسطائر

منخصلةالطيررقبةظهرعلىتوجدجلد.منعاريةرقعة

لونأماقرمزيا،الظهرلونيكون.كالهالةالأخضرالري!

الذنبمركزري!يكونكماالخضرةباهتفيكونالصدر

ليشكل،نفسهحولالريشيتقوس.اللونأزرقالضيق

الشكل.حلزونيةدائرة

صياديقبلمنالفردوسطيورمنالعديدابيدوقد

منعوقد.القبعاتلتزيينالجميلريشهايبيعونالذينالري!

ريشتصديرالقوانينمنعتكماالطور،هذهصيدالان

.الدولمنالعديدإلىالفردوسطيور

الكاتبيرد.انظر:.القطالطائر

اسمالمظليالطائر

تعي!طيورمنأنواعلثلاثة

الاستوائيةالغاباتفي

والجنوبية.الوسطىبأمريكا

هيئةعلىعرفوللذكر

علىتنتشرالريمقمنمظلة

جلديةزائدةأيضاوله.رأسه

تسمىالعنقمنتتدلى

اللغدالريم!ويغ!ياللغد.

الأنواعمننوعينفي

الذكرويقوم.الثلاثة

ولغدهعرفهباستعراض

المظليالطائرفيأما.الأنثىلجذب

العرفمنكلافإنالإناث

منالمظليالطائرحجمويقتربنموا.أقليكونانواللغد

.اللونألممودوريشه،الغرابحجم

الطيور(.بين)ا!تصا!تالطائرانظر:.اوردئراط

أمريكا.جنوبفييعيشالرقبةالعاريالناقوسطائر

الطورمنأنواععدةعدىيطلقاسمالئاققسطا!ر

الناقوسطائرويستطع.الناقوسرنينصوتصوتهويثبه

نغمةيغنيأنأمريكاجنوبفييعيع!الذيشالأب

علىيزيدبعدعلىمنسماعهايمكنمتكررةواصررة

مطرقةصوتيشبهفصوتهالقربعلىأما.كاملكيلومتر

بجنوبالناقوسطيوروتشمل.السندانعلىالحا-اد

عاريالناقوسوطائرالملتحيالناقوسطائرأيضاأمر،جكا

قي.لرقيا

فصيلةإلىوالنيوزيلنديةالأستراليةالناقوسطيور"ننتمي

أسرابوتعي!.الأجراسرنينيشبهوصوتها،مضلمفة

أيضاوتعرفالشرقيةالولاياتفيالأستراليةالناقوسطيور-

ريمشولهاسم02نحوطولهاويبلغ.الأجراسقارعةباسما

وهىالطوروتتعلق.زاهأصفرومنقاروأخضر،أصألر،

الزهوررحيقلتمتصالأشجاربأغصانالوضعبةإمقلم

الأعشابمنأعشاشهاوتبني.الحشراتوفسطاد

ريشالنيوزيلنديةالناقوسولطيور.والغزلوالأ.غصان

.اللونزيتونيأخضسر

الصرديشبهالجواثممنلطائراسمالئملارطا

انظر:.النمالوعصفورالفرانأقربائهوأقرب.والسمنة

الجنوبيةأمريكافيالنملطائريعيمق.النمالعكلفور

ويبقى،الغاباتفيأساسيةبصورةيعيشوهو.والودسطى

والأرضة.بالنمليتغذىوهومنها.قريباأوالأرضعلى

النمل.يبعثرهاالتىالحشراتليصطادالنملألممرابويتبيما!

الشكل.كاسية،مفتوحةأعشاشايبنيفإنهعاموتكل
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إلىتنتميالتيالطيورأنواعمننوعالئوءطائر

هذهوتعي!.المحيططيورمنالكبيرةالمجموعاتإحدى

تقتربأنالنادرومنتقريبا،العالمبحاركلفيالطيور

الرياحبهاتطحعندماأوالتكاثرموالمممفىإلااليابسةمن

المحمية.الصخورفيعادةأعشاشهاوتتخذ.الشاطئنحو

الأسود،بينتتراوحألوانذاتبأنهاالنوءطيوروتتميز

سم.09إلى51منطولهاويبلغ.والأبيض،والرمادي

لكنالماء.فيبالغوصيستخرجهبمابعضهاويتغذى

منطعامهويلتقط،الأمواجقمممنقريبايحلقمعظمها

دحمطوحها.على

فتبدوالماءبمفوقتسرععندماالمشىتحليقهاويشبه

البحر.سطحفوقتسيروكأنها

العلماءقسمهاوقدالنوء،طيورمنكثيرةأنواعتوجد

الء،قصاصالأولالقسميشمل.أقسامثلاثةإلى

النوءطائرالثانىالقسمويشملوالنوء.والفلمار،

،الغواصالنوءطيرمنيتألفالثالثوالقسمالصغير،

فقط.الجنوبيالأرضيةالكرةنصففييعيشوهو

الماء.قماصالكاهو،أيضا:انظر

ينتيطائرالعسلعنالباحثهاوايطائر

فيتقاربالتيالطورمننوعا02منأكثرتضملأسرة

وقد.فقطهاوايفيوتسكن،البلابلحجمحجمها

بهاتبحثالتيالطريقةبسببالاسمهذاعليهاأطلق

فىالعسلرحيقوعن،الحشراتعنالطورهذه

الزهور.

عنالباحثةالطورهذهمنواحدنوعهناككانوقد

إلىوصلتحتىوجههاعلىالطورهذهوهامت.العسل

الوقت،وبمرورالأمر.بدايةفيعاصفةحملتهاأو،هاواي

عاداتلهنوعكل،عديدةأنواعإلىالنوعهذاتحولفقد

منقارلهالطورهذهوبعضالاخر.النوععنتميزه،غذائية

الزهور،منطعامهااستخلاصعلىليعينهاومقوس،طويل

طحنعلىيساعدها،ضخمثقيلمنقارلهالاخرليالبعض

نفسها،الخشبنقاربطريقةيتغذىالثالثوالنوعالبذور.

عنبحثاالشجرةلحاءوتنقيرلنخرالقويمنقارهمستخدما

.الحشرات

القرنأواخرفي،هاوايالأوروبيوناستوطنوعندما

أحضرواالميلاديينعشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامن

ومن.الحيواناتمناخرىوأنواعا،والفئرانالقططمعهم

الباحثالطائرباقتناصالحيواناتهذهبعضقامتفقدثم

الخضراءالمناطقلماتلافالاخربعضهاقامبينما،العسلعن

قامتثمالطائر.هذايسكنهاكانالتىالأشجارذات

أدىماوهوالطيور،ملاريامرضبنقلالبعوضحشرات

النهايةوفي.العسلعنالباحثةالطيورمنالعديدهلاكإلى

صتالباحقالطائرأنواعأحدمنالثلثحوالىانقرض

العسل.

على،هاوايجامعةفيدارسانعثرأم739عاموفي

هذاكانوقد.قبلمنمعروفةتكنلمالتيالانواعأحد

مننوعهامنسلالةأول،والزبدي،البنياللونذوالنوع

هاوايجزرفياكتشافهايتمالسسلعنالباحثالطائر

.ام398عاممنذ

هاوايطائر

العسلعنالباحث

رئيسيةأشكالثلاثةعلىالأنواعهذهومماقير.الحتمائعةأنوأعهأحدهوالصورةفيوالأبابير،فقطهاوايجزرفىيعيمت!

الطهائر.يقتاتهالديالطهعامنوعتلائم"اليسرىالصورةفيمبينةهي"كما

ص!-أ*للطائرمعقوفطويلمنقار

ح!8**يساعده"أكيالوا"نوعمن

---حمس/!ر!الزهور.يقتاتأنعلى

ص!!3الببغاءمنقارهيئةعلىمنقار
+!لسحئيستعمل""ليسالىلطائر

ءص/.لأ.والحمتمراتالبذور

صص

كام.!!.المتسلقللنوعمسقيممنقار

ء!عنالبحثمنالطايمكن

الأشجار.لحاءبينالحشرات
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طرازسالطائرةهذهمثلالضخمةالعالميةالسفرطائراتوقستطع.طويلةلمسافاتالركابمنكبيرعددلحملمصممةعملاقةنفاثةطائرة

بالوقود.التزودإعادةدودالحالمحولالمسا!ةلثلثراكب004عريزيدماحمل4(،00-74)بويئلا

ئرةلطاا

يتفوقلاحيث،النقلولمسائلوأسرعأحدثالطافرة

وتستطع.الفضائيةالمركباتسوىالسرعةفيعليها

تقلأن،الحديثةالنفاثةالجويالسفرطائرةأوالنقلطائرة

القارةأجواءبهملتعبروالبضائعالركابمنثقيلةحمولة

فهيكذلك.ساعاتخمسمنأقلفىالأوروبية

إلىلندنمنالعالمحولالممسافةنصفتطيرأنتستطيع

التمتعللمسافرينويمكن.ساعة42منأقلفىسيدني

000.9بينتتراوحارتفاعاتعندالمريحبالسفر

المسافرونيستطعكما.الأرضسطحفوقأم!3..و.

المقطوعاتإلىالاستماعأوسينمائىفيلممشاهدة

لحملالضخمةالنفاثةالطائرةوتتسعوخلافها.الموسيقية

راكب.005نحو

الأكثرالطائراتوهي-الصحاروخيةالطائراتتطير

وتستخدم،اساعةكم042.7علىتزيدبسرعات-سرعة

.البحوثإجراءفيأساسا

الطائراتوقوةضخامةفىالطائراتكلوليعست

واحد،بمحركمزودمنهافكثير.الصاروخيةأوأثةالنف

الطائراتوتستخدم.الركابمنقليلاعدداويصحل

الخاصةالترفيهيةوالرحلاتالقصيرةللرحلاتجمفةالخف

.الأعمالبرجال

تزنالنقلطائراتفأضخمالهواء.منأثقلآلةوالطائرة

وتتمكن.بالكاملتحميلهاعندمترئاطئا032علىيزيدما

وكذلكوأجنحتها،محركاتهابفعلالطيرانمنالطاءرة

بدفع(المحركات)أوالمحركويقومفيها.التحكمأسماح

اندفاعويتسبب.الجويالهواءمخترقةالأمامإلىالطا"رة

العلويالسطحفوقيسريالذيالهواءتحركفيالطافيرة

ضغطه،انخفاضإلىيؤديممامتزايدةبسرعةللساح

ويحافظ.للجناحالسفليالسطحعندالهواءبضغطمقارنة

على،الرلمحعقوةعليهيطلقوالذيهذا،الضغطفرأ!

المحافظةالطارويستطعالهواء.فىالطائرةتحليقاستوسار
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وتعد.صاروخيةأولفاثةبمحركاتالعادةفر،مزودةالطائراتأسرع

الأمريكيةسالجويةللقواتالتابعةأ(71ر)سلوكهيدالطهائرة

تتعدىبسرعاتتستطئالطران!هى.النفاثةالطائراتأسرع

ساعة.كم/.23".

إلىظهرتوقد،جوبيسوبرتسمىضخمةمروحيدفعطائرة

جوبيالسوبرالطائرةوتحملجدا.صغيرةخفيفةلفاثةطائرةجانبها

الأمريكيةالمتحدةللولاياتالفضائيالبرنامجضمىصاروخيةأجراء

الركا!.منعدداالنفاثةالطائرةتحمللينما

أطنهانحملفيأعلاهالنفاثةالشحنطائراتتستعمل.متراتالكيلولآلافتوقفدونالبصائعمنأطمانحمليمكنهاعملاقةنفاثةلثحنطائرة

العالم.أرحاءمحتلصوإلىسوالوصولالبريد،دلكفىبماالبصاعة

لأسطحالمتواصلبالضبطالطرانأثناءالطائرةاتزانعلى

والذيل.الجناحمنكلفيمتحركةأجزاءوهيالتحكم

وتركيبتصميمبعملياتالخاصةالأنشطةوتسمى

عشرالثامنالقرنأواخروفى.الطيرانبعلمالطائرات

الأولىالمحاولاتفىالبالوناتا!متخدمتالميلادي

أخفوزنهالأننظراالبالوناتوتطيرالجو.فيللطران

لطرانالأولىالمحاولاتوعقبالهواء.وزنمن

الهواءمنأثقلآلةابتكارالخترعونحاول،البالونات

إجراءبعضهمحاولوقد.والطرانالتحليقمنتتمكن

بددون)طائراتالشراعيةالطائراتعلىالتجارب

أنهاالمبتكرونلاحظالطورلأجنحةدرامشهموعندالي(.

الشراعيةطائراتهمجع!منتمكنوافقدلذلك،محدبة

منبدلأمحدبةبأجنحةبتزويدهاالأمتارمئاتتطير

استطاععشر،التاسعالقرنوخلال.المستويةالأجنحة

القدرةلتوليدداخلىاحتراقمحركأولتصنيعالمبتكرون

للطران.اللازمة

تمكن،م3091عامديسمبر71وفىوأخيرا،

كانااللذان-رايتوويلبرأورفيل-الأمريكيانالأخوان

تطيرطائرةأولتصنيعمنالدراجاتصناعةفييعملان

بولايةهوك،كيتيبلدةقربالعملبهذاوقاما.التاريخفي

بالطلعةأورفيلواستأثر.الأمريكيةالشماليةكارولينا

منالمصنوعةبطائرتهم37مسافةحلالهاق!،الأولى

الأخويننجاحوبعد.القماشىوقبماوالأسلاكالأخشاب

المتواصلالعملفىوالطارونالخترعوناستمر،رايت
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بالبرازيل!ساوباولوبمطاروالرابضةبالصورةكالمبينةالخممةالطائرات

الطائراتمعظموتزود.العالمفيالطائراتمجموعمننسبةأكبرتمثل

لأفرأد.مملوكةوأغلبها،مروحيينمحركينأوممحركالخفيفة

تطركانتتقريبا،عامكلوفي.الطائرةتصميملتحسين

بالطائراتمقارنةبعداأكثرولمسافات،سرعةأكثرطائرات

القرنثلاثينياتوفي.المنصرمالعامفيسبقتهاالتي

وأحادية،المعدنمنالمصنعةالطائراتبدأتالعشرين

الطائراتمحلتحلالواحد(الجناحذات)أيالسطح

والمغطاة(الجناحينذات)أيالسطحوثنائية،الخشبية

.القماشبقطع

الثلاثينياتخلالفيالنفاثةالمحركاتاختراعوكان

دفعبوحداتالطائراتلتزويدمصدراالعشرينالقرنمن

الثانيةالعالميةالحربوخلال.عاليةقدراتذات

تطويرفيالعملتقدماممتمرأم(-459ا)939

المقاتلاتمنالأخيرالجيلاستخدمحيث،الطائرات

القاذفاتوكذلك،النفاثةالمقاتلاتباكورة،المروحية

القرنمنالخمسينياتبدايةوفي.المدىطويلةالثقيلة

يوميةرحلاتفيالجويالسفرطائراتبدأتالعشرين

خمسينياتنهايةومع.توقفدونالأطلسيالمحيطلعبور

دوراتلعبالنفاثةالركابطائراتأصبحتالعشرينالقرن

بينهافيماالانتقالجعلمماالدولجميعتمريبفيمهما

منبقرنذلكقبلكانمماكثيراأصغرالعالموبداميسرا،

.الزمان

أسلوبفيعديدةتغيراتمعهاالطائراتوجلبت

لتحققالطائرةعلىيعتمدونالبشرفملايين.الناسحياة

خدماتفيتوقعونالأعمالرجالأمامريحا.انتقالألهم

بتصديرالمصانعمنالعديدتقومكما،سريعة4بريدر

للبشريةخدماتهاالطائرةوتقدمالجو.طريقعنطتهامنتس

الغاباتحرائقمكافحةبينتتراوحعديدةأخرىبطرؤ،

فإنكذلك.الطوارئحالاتفيالمساعداتوحهسل

.القتالفيأساسيسلاحةالطالم

ملامحوتشرح،الطائرةتطورمراحلالمقالةهذهتتتبعأ

المكونةالأجزاءالمقالةتناقشكذلك.الحديثةةالطالم

الطيرانعلىالطائرةمساعدةفيمنهاكلودور،للطاقهـة

،الطائرةالطاريقودكيفالمقالةتشرحذلكإلىبالإءمافة

صناعةحولالاطلاعولزيادة.الطائراتبناءوطررقة

تحعلقفيماأما.الطيرانانظر:تطورها،وتاريخانال!

الجوية.القواتفانظر:،الحربيةشاتبالطا

الطائرةوتطورئاريخ

لقدبل.بالطرانالسنينالافيحلمونالناس،غل

الذراعينعلىالطورري!بتثبيتالطرانبعضهمحاو)،

نأتعتقدكانتالغالبيةأنإلاالطير.كأجنحةورفراختهما

منالكثيرأخبرت.العاديةالبشريةالإمكاناتفوقالطيران

وأ،الطيرانيمكنهمالذينالصالحينالناسعنالروارات

وروى.مجنحةحيواناتبوساطةالهواءعبرحملواالذيز،

وابنهديدالوسيدعىمخترعقصةاليونانيينقدهـ،ء

الري!منبأجنحةالهواءفىطاراقدكاناإيكاروس

الشص!قرصمنكثيراإيكاروساقتربولما.حعوالث

البحرمياهفيوسقط،أجنحتهانصهارفىحرارتهاتممبت

.ديدالوسنظر:ا.وغرؤ،

،.مق004عامنحو.الأولىوالأفكارالمحاويرت

فيتتحركخشبيةحمامةأرشيتاسيدعىيونانيعالمصنع

يجعلأنأرشيتاساستطاعكيفللانيعرفولم.الهوا:لم

بذراعالطائرهذابربطقامأنهويعتقدتطير.الحمامةهذه

دوراني.اتجاهفىلتحريكهغازاأوبخاراواستخدمدوار:

الصينيوناكتشف.م،ق003-.مق004بينوفيمثا

أشكالمنشكلوهى،الورقيةالطائرةتصنيع4طريؤ

الورقيةالطائراتاستخدمتفترةوبعد.الشراعيةاتالطائم

الهواء.فيأشخاصالحمل

الرياضيالعالمقامالميلاد،قبلالثالثالقرنخلالأ

باكتشاف،أرخميدسالجنسيةاليونانيالكبير،والمتكر

عباسقامم،088عاموفي.وكيفيتهالأجسامطفوسبب

بمحاولةم(887عامالمتوفىالأندلسي)العربيناسقابن

ولكنه،الريشمنجناحينلنفسهصنعأنبعدانللل!

راهبسجل،ام092عامنحووفى.محاولتهفيفشل

-الماءمثلمثله-الهواءأن،بيكونروجريدعىيإنجليم
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حه!للهـلر!حم!ى!

01!،6!!

=-!سر*حم!ح!هص!حسح!

إيكاروسواسهديدالولرطاركي!تحكيقديمةيونانيةأسطورة

أتماءا!ترل!،إيكاروسواممر.اصثممعواالريم!منأحمحةمستحدمين

الححر.مياهفىوسقطأحنحتهفالصهرتالشمص،قرصم!الطهيراد

يمصصص

!ى

صمم!/!ا-.حوحاحر!ح!ج!خ-قي*---*

+!!خخ!

اشساملوساطة،أم005عامنحورسمت،طائرةلآلةقديمتمميم

للى!رفة.قاللةلأحسحةمرودةوالآلة.داكيحشيليوناردوالعالمي

نأبعد،بي!صنواستنتجصلبةجسيماتعلىيحتوي

الصحيحالنوعبناءأم!شإذاأله،أرخميدسأفكاردرس

السفن.الماءيرفعكماالهواءيرفعهافسوف،المركباتمن

الإيطاليوالمبتكرالفنانرسم،أم005عامنحووفي

ذاتطائرةوهيالأورنيثوبتر،جهازدافينشىليوناردو

أثبتام،068عاموفيالطيور.كأجنحةخفاقينجناحين

نأاستحالة،بوريلليجيوفانيالإيطاليالرياضيالعالم

بوريلليأثبتفقد.الأجنحةرفرفةطريقعنالإنسانيطر

منتتمكنأنمنأضعف!الإنسانجسمعضلاتأن

الهواء.فيوزنهلرفعالمطلوبةالكبيرةالأسطحتحريك

امتطاع،ام783عامفىمرة.لأولالإنسانطيران

دي.بيلاترفجانيدعىطبيبأحدهما،فرنسيان

طيرأنأولتنفيذأرلاند،ديالماركيزيدعىوالثاني،روزييه

لمسافةالطيرانمنتمكنافقد.مخترعةآلةداحلللإنسان

كبير.كتانيبالونفيباريص!مدينةفوقكم8علىتزيد

تصنيعمهنةفييعملانفرنسيانالبالونهذابتصنيعوقام

ملءوتممنتجولفير،وجوزيفجاكالأخوانهماالورق

الخشببعضحرقعنالنابخالساخنبالهواءالمنطاد

الجو.فيرفعهماماوهو،والقش

وحمل.ساخنبهواءمملوءبالودبوساطةكانللإنسالىطيرانأول

عامفرنسافيممتجولفيرالأخوي!بوساطةلاؤهتمالدي-البالولىهدا

الهواء.فيم19ارتفاعإلىاتمين،فردين-أم783

،أخرىناجحةمناطيدبتصهشيعمنتجولفيرالأخوانقام

آخرين،لمبتكرينحافزاالبالوناتهذهطيرانوأصبح

منأخفغازوهو-الهيدروجينغازاستخدامفيفبدأوا

فىالتحكموكانالهواء.فيبالوناتهملرفع-الهواء

المشمرواالمبتكرينلكن،للغايةصعباوتوجيههاالبالونات

منتصففياستطاعواحتىعليهاتجاربهمإجراءفي

وقد(.الهوائية)السفينةالمنطادابتكارعشرالتا!يعالقرن

منقيادةأسلسفأصبح،ومراوحبمحركاتالمنطادزود

خطفيالتحكمالممكنغيرمنكانالذي،البالون

.البالونانظر:.سيره

نحوانتباههمالمبتكرينبعضحول،الفترةهذهوفي

عامففيالهواء.منأثقلهىالتي،الشراعيةالطائرات

بريطاني-مبتكروهو-كايليجورجالسيرقام،أم408

طائرةسوىتكنولم.ناجحةشراعيةطائرةأولببناء

طائرةببناءذلكبعدكايلىوقام.ركابدونتطيرصغيرة

هذهإحدىحملتوقد،كاملبحجمناجحةشراعية

صغير.وادعبرمرغماعربتهسائقالطائرات

لدراسةالهوائيةالديناميكاعلمأيضاكايليألسه!وقد

منأولهوكانوربما-الأجسامحولالهواءلممريانتأثير
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وصبصميمهابخاريةجويةطائرة

.أم843عامهنسون.سوليمديالبريط

بخاريومحركثابتةبأجنحةوتتميز

)كابينة(وقمرةأماميتينومروحتين

هنسودطائرةبناءشململك!.للركاب

إطلاقا.

.القيادةتحولىراكبايحمللثراعىطرانأول

عامالألمانيليليشالأوتولوساطةالطائرةصست

الصعوبة.غاية!يكاتطائرتهقيادةلكن.أم!8.

ويلبروأورفيلالأخوي!لوساطةواحتبارهالناؤهاتمالتيا،!سنةال!ثراعكليةالطائرات

بكبرتتميز(اليمين)إلىالأولىطائرتهماوكانت.الأمريكيةاك!دةالولاياتمنرايت

الطائرةهدهع!التجاربإجراءوبعد.أم998عامذلكو!المزدووالحناحالحجم

بوساطةقيادتهايمك!لتراعيةطائرة،أم209عامرايتالأخوانبنىوغيرها،الحتراعية

اليسار(.)إلىالطيار

وأنها-ثابتوجناحمحركذاتأنهاعلىالطائرةوصف

الأمامية.المراوحبوساطةالهواءفىتندفع

أوتواستطاعام،698أو198عاميبينوفيما

يحملناجحشراعيطيرانأولإجراءالألمانيليلينتال

التاسعالقرننهايةوقبل.الطائرةقيادةبالفعل!رلىراكبا

بيلتشربيرسيبينهممن،آخرونمبتكرونقامعشر

بطلعات،الأمريكيتشانيوتأوكتيفو،البريطاني

الأولىالشرأعيةالطائراتهذهبعضبنيتوقد.شبيهة

فىالأمتارمئاتطياريهاحملتإنهاحتى،جيدةبصورة

معظمفيكانالشراعيةالطائراتقيادةلكنالهواء.

مصممةتكنلمأنهاإلىبالإضافةعسيرا،أمراالأحوال

منعمليةوسيلةلذلكتكنفلم،البضائعأوالركابلحمل

الشراعية.الطائرةانظر:.النقلوسائل

وليموضع،أم843عامفي.الاليبالدفعالطيران

مزودةطائرةلأولتصميما،البريطانىالمبتكر،هنسونس

مشروعه،أوقفلكنه.ثابتةوأجنحةأماميةومرأوحبمحرك

جونصديقهوقام.ببنائهقامنموذجأولفشلبعد

لطائرةمصغرنموذجببناء،أم848عامسعترنجفيللو

النموذجهذاإطلاقوتم،هنسونتصميمنفسمعمتخدما

وفي.قصيرةفترةإلاالجوفييبقلملكنهبنجاحبالفل

أدركلمنتالفرنسيالمهندسحاول،أم098عا.أ

بنفسه،صنعهبخاريبمحركالياتدفعبطائرةلاعالإف

فيتحلقلمثمومنعليها،السيطرةيستطعلم4ولكض

ماكسيمهيرأمالسيرقامتقريباالفترةنفسوفيالهواء.

بصنع-بريطانيامواطنابعدأصئفيماالذي-الأمريكي

مزودةالطائرةوكانت،بخاريبمحركتدفعضخمةطائرة

ماكسيمواختبر.أماميتينومروحتينومحركينبجناحين

سطحعنقصيرةلمدةارتفعتحيثأم،498عامطائرنه

.الطيرانمنفعلياتتمكنلمولكنهانح!،3الأر

بالعملنيوزيلندا،منوآخر،أستراليمواطنقامثذلك

العالم،أرجاءباقىفييحدثعماوبمعزلدينمنفم

الأثقلالطائراتعلىالتجاربإجراءفيرا!دينوي!بران

أسطحاصنعقدهارجريفلورنس،فالأستراليالهواء.من

التيالأجنحةتصنيعفيلاستخدامهاانسيابيةأشكالذات

ومحركاتأماميةمراوحأنتجكذلك.الرفعقوةتولد

عاموفي.الدوارةالمحركاتنظريةإلىتستندطائرات



لطائرةا814

البحرشاطئمنبالقربرياحهبوبوأثناءأم،498

م5مسافةنفسهر!منهارجريفتمكن،سيدنيجنوبي

صندوقذاتورقيةطائرةمستخدما،الارضسطحفوق

فيالكثيرونواستخدمها،هارجريفأفكاروعمت.ثلاثي

الطائرةكانت،أ!المثاسبيلفعلى.الأولىالطائرات

نإبل.الصندوقيةالورقيةالطائرةكثيراتشبهالأوروبية

الأوائلالطيرانروادإن:القائلالرأيتؤكدكمواهدهناك

.أفكارهبعضاستخدماقد-رايتالأخوين

العالمقامالتاسععشر،القرنمنالتسعينياتوخلال

دفعذاتطائرةنموذجببناء،لانجلي.بصموي!!،الأمريكى

وفى.إيرودرومأسمطائرتهعلىلانجليأطلق.بخاريآلي

زمنفيم008مسافةالطائرةهذهطارت،أم698عام

ذاتطائرةذأكبعدلانجليوبى.ونصفدقيقةقدره

وحاول.داخلىاحتراقمحركاتمستخدماكاملحجما

8وأكتوبر7فيمرتينالطائرةبهذهالإقلاعأطياريناأحد

منالطائرةإطلاقتم،الحالتينوفي.أم309عامديسمبر

الطائرةولكن،البوتوماكنهرعلىترسوعوامةفوق

.مرةكلالماءفيوغرقتارتطمت

أورفيل،الأمريكيانالشابانشغف.رايتالأخوان

أصالمحاالقرنمنالتسعينياتخلالبالطيرانرايتوويلبر

أ!دراجاتاأضصنيعورشةإدارتهمابجانبالميلاديعشر

الأخوانقرأ.الأمري!صيةاأوهايوبولايةدايتونبلدةفىتقع

وبدآ.أطيراناعنتتحدتأشواعليهاعثراالتىالكف

التاليالعاموفى.الشراعيةطائرتهمابناءفيأم998عام

قربالطائراتلهذهجويةبطلعاتبالقيامشرعامباشرة

تتصفممطقةوهي،الشماليةح!ارولينابولايةهوككيتى

منكثيروبعد.الرمليةالكثبانوكثرةالريحبسكون

قيادةفيالشحكميكفلنظامتنفيذمنتمكنا،المحاولات

.الطيرانأثناءالطائرة

طائرةأولببناءرايتالأخوانقام،أم309عاموفي

بجناحالطائرةوزودتفلاير.اسمعليهاواطلقالهما

ما)أيحصاناأ2قدرتهداخلىاحتراقومحركمزدوج

الخشبيةأ!ياكلامنالاجنحةصنعت(.كيلوواط9يعادل

إلىالطرفمن-طوأ!اوكان،قطهنيبقماشالمغطاة

الجناحفوقالطائرةقائدويكون.أم92.2-الطرف

مروحتينيمينهعلىالمثبتالمحركيدفعبينما،السفلي

،العجلاتمنوبدلآ.الجناحخلفمثبتتينخشبيتين

زودتشيء،كلىوقبل،خشبيةبزحافاتالطائرةزودت

قدرايتالاخوانكانالذيالناجحالتحكمبنظامالطائرة

،النظامهذاملامحأهمومن.الشراعيةلطائرتهماابتكراه

للمحافظةالحاجةعندالجناحطرفيبعطف!الخاصالجهاز

منالجهازهذاويتركب.أطيراناأثناح!الطائرةتوازنعلى

حولمثبتبحاملمتصلالجناحطرفيإلىمربوطسلك

أحدطرفإلىردفيهتحريكالطيارويستطجعالطيار.ردفى

وكذلك،الطائرةاتزانعلىللمحافظةالآخرأوالجناحين

.الطيرانأثناءفىقيادتهافىللتحكم

رايتأصئأورفيل،ام309عامديسمبر71فيو

آليا.تندفعالهواءمنأثقلبطائرةلنجاحيطيرإنسانأول

الاخوانوأطلق.هوككيتيبلدةقربالطرانهذاوتم

رمليس!علىوضعام8طولهقضيبفوقمنالطائرة

م37لمسافةالهواءفيطارتالطائرةأقلعتوعندمامستو.

21منتقربولفترةكماساعة48نحوإلىتصلبسرعة

المحاولةرايتالأخوانكررأجومانفسوفى.فقطثانية

ويلبرنصيبمنبينهامنطلعةأطولكانت،مراتثلاث

تانية.95كطم026قطعأتيا

إلى-المهتمينمنقلةفيماعدا-الناسمعظميتنبهولم

ذلكمنالرغمعلىلكنهما.رايتالأخوانماحققه

فيتمكناثمطائرتهما.علىالتحسيناتإجراءفياستمرا

وكانتوإطلاقها،طائرةأولبناءمنأم509عامنهاية

منلأكثرالطيرانفيومستمرةالكاملةالمناورةعلىقادرة

الاعترافلمجمولم.الواحدةالمرةفيمتواصلةساعةنصسف

الأشخاصمنأييشاهدهالملانهالطلعاتبهذهالرسمى

طيرانبأولويلبرقام،ام809عامفرنسافيو.الحكوميين

علىطائرتهبقدراتالعالمخلالهأدهشرسمىعام

الطرالى.

نتوسساألبرتوأصبح.تهموطائراالاخصونلروا!ا

يقلعمنثالقفرنسا،فىيعيشالذيالبرازيلي،دومونت

الطلعاتبعضبإجراءقام،أم609عامففي.بطائرته

الورقيةالطائرةشكلنفسلهاالتيبطائرتهالقصيرة

الطائراتمنسلسلةبتصنيعذلكبعدقامثم.الصندوقية

الطيرانفياستخدمتالتيالأولىالطائراتمناعتبرت

فولا،تراجانقام،ام609عاموفي.والترفيهيالخاص

أولبتصميمفرنسا،فييعيمقكانالذيالرومانيالمبتكر

مفرد(.جنا!ذاتي)1الجناعأحاديةالحجمكاملةطائرة

خلفه.وليمه!الجناحأمامالمراوحبتثبيتطائرتهوتميزت

أنهاإلاالطائرةهذهعلىأجريتالتىالتجاربفشلورغم

بعدها.جاءتالتيالطائراتعلىأثراتركت

هاموندجلنالمبتكرأصبح،أم809عاميوليو4وفي

خلالهقطععامجويبعرضيقومأمريكىأولكيرليس

التي-الجناحثنائية-طائرتهوقادالكيلومتر.علىتزيدمسافة

قدرهابسرعةكمأ55،لمسافةبججوناسمعليهاأطلق

الإنجليزيالطيارقام،أم809عامبدايةوفي.كم/ساعة55

طيرانبمحاولةفرنسا،فييعيشكانالذي،فارمانهنري

نفسمنأكتوبر03وفىكيلومتر.لمسافةدوراني



914ئرةلطاا

ج!ك!*حعء

الطائرةتطورمراحلفيمهمةتواريخ

رسوماتهدالينشىليوناردوالإيطالىالمبتكرالفناروضعأم005

رفرافة.أجسحةذاتطائرةلآلة

والماركيز،روزييهديبيلاتر.فحانالفرسسيانحققأم783

الهواءم!أخم!لالودفيالحو!يارتفاعأولدآرلاند

لذلك.الساحنالهواءمستخدمين

لطائرةمموذجأولالبريطانىكايليجورجالسيرأطلقأم408

.بنجاحشراعية

تصميماتالبريطانيالمبتكر،هنسونس.وليموضعأم843

الأحزاءمنالعديدتتضصبحاريبمحركآلياتدفعلطائرة

الحديثة.للطائرةالرئيسية

معتمدامصعرانموذجا،البريطانيمشرنجفيللو،جودلىأم848

،الطائرةهدهإطلاقوتم،هسحونطائرةتصميماتعلى

دصيرة.فترةإلاالجوفيتبقلمول!ضها

بنجاحقادسأول،الألماني،ليلينتالأوتوأصبحام698أ-198

الجو.ليشراعيةطائرة

تد!لطائرةنموذجا،الأمريكي،لانجلى.بصمويلأطلقأم698

.بخاريبمحركآليا

طلعةدأولالأمريكيانرايتوويلبرأورفيلالأحوانقامم3091

كيتيبلدةقربتدبآليا،الهواء،منأثقلبطائرةطيران

فىالطائرةوقطعت.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتهوك

قدرهزماالحوفيوبقيت،م37مسالةالأولىطلعتها

ثانية12

طائرةأولبناءمن،الرومانيالمبتكرفولا،تراجالىتمكىأم609

.الطيرانتقدرعلىلملكمهامفرد،وحناحكاملبحجم

القناةعبريطيرشحصأولبليريولويسالهرنسيأصبحأم909

الإنجليزية.

وقيادةلباء،الروسيالمشكرمميكورسكى،أ.إيجوردامأم139

.محركاتأرلعةداتطائرةأول

حناحودات،المعدنمنلالكاملمصسعةلطائرةطيرانأولام159

ا-جيونكرزاسمتحتألمانيافيصعت،كابولى

مصحعةطائرةلأول-ألمانيافىجوياختبارأجريم91

طرازمحركاتبثلاثةومزودة-المعدنصبالكامل

.32-خيونكرر

المحركذاتفيجا،لوكهيدالشهيرةالنقلطائرةقامتام9

لها.رحلةبأولأ!احدا

تصميماتبوصع،ويتلفرانكالبريطلي،المهدسقامأم91

.نفاثمحركب!نمأدلأفكاره

علىالخدمة3-دي.سيدوجلاسالمقلطائرةدخلتأم9

وأصبحت.الأمريكيةالمتحدةبالولاياتالجويةالحطوط

الجوية.الخطهوطتاريخفىاستخداماالأكثرال!هائرةهذه

.نفاثمحركذاتلطهائرةطيرانأولبسجاح،ألمانيافيتمام91

الأمريكيةالجويةبالقواتطيارلقيبييجر،تشارلزقامأم9

لالطمائرةالصوتسرعةخلالهايتخصطيرادطلعةبأول

أ-إكسبيلالصاروحية

جويةخطوططائرةأولديهافيلالدكوميت،الطائرةبدأتام91

،لخدم!،ضخمةلفاتة

الحدمةفيسكوت،فيكرز،مروحيةنقلطائرةأولبدأتام91

منطمة.جويةحطهوطفي

أولصابرسوبر001-فالأمريكيةالطائرةأ!بحتام91

عاملة.نفاثةمقاتلة

طائرةأولوكانتالعملكي707لوينحالطائرةبدأتام91

وأوروبا.الأمريكيةالمتحدةالولاياتبينتعمللقل

طائرةأول1271-!هوكرالبريطاليةالطائرةكانتام91

عموديا.وتحطتقلعمفردمحركذات

العالمفينقلطائرةأولباحتبارالروسالطيارونقامم911

.441يوتيالطائرةوهي،الصوتسرعةتتخطى

747.بوينجالمفاثةالحامبوطائرةحدماتبدأتام91

طائرةوهي.المسافرينحدمةفيكونكوردالطائرةدحلتام9

منكلتصنيعهادياشتركالصوتسرعةتتخولقل

وفرنسا.بريطانيا



الطائرة042

مدطائرةأوللتو!طسيحورسحىأ.إيحورالروسىبمسهاقام،أم319جراند

اطهر.احلصروحح!فىالأربعةاالمحركاتووضعت.محركاتلأرلعة

!!برص!ءج!

آلياشوعة

،أم159عامألماليافيصستاليونكرز

منبالكاملاطصنعةالأولىالطائرةوكارر

فيداخلبامتمتةكابوليةوأحنحةاطعدد

الداحلية.المقالصم!سدلااورا



421الطائرة

الريفاتجاهفيمباشرةكم27لمسافةفارمانطارالعام

رايتالأخوانوقام.البلادعبرطيرانأولفيالفرنسي

كوتيس،منكلوأصبحطولأ.أكثردورانيةبطلعات

.الطائراتصانعيأنجحمنرايتوالأخوين،وفارمان

الإشمارةبسلاحالضابط،.سيلفردج.إيتوماسوكان

حادثفىحياتهفقدمنأولهو،الأمريكيالجيشفي

اختبارالأمريكيالجيشقررأنحدثفقد.طائرةتحطم

سبتمبرأ7وفي.رايتالأخوينلطائرةالعسكريةالقيمة

فيرايتأورفيلباصطحابسيلفردجقام،أم809عام

الأرضسطحعنم23قدرهارتفاعوعند.طائرته

وقتلالطائرةوتحطمت،المروحتينإحدىانكسرت

فىلليأسمبعثاذلكيكنولم.رايتجرحبينما!ميلفردج،

بعقدام909عامفيفازالقدبل،رايتألاخوينقلوب

العالم.فيحربيةطائرةأوللتصنيعالأمريكيالجيشمع

بليريو،لويصرالفرنسيالمبتكرقام،أم909عاموفي

طرازالجنا!،أحاديةطائرتهقادحيث،دوليطيرانبأول

الإنجليزيالقنالعبركم8.37لمسافةإكس-ابليريو

جسمذاتالطائرةوكانتإنجلترا.إلىفرنسامنمتجها

مكلجلات،للتحكمالخلففىوذيل،مضمومطويل

التيالجناحأحاديةالطائراتبينومن.للهبوطمسننة

الأرضيةللطائرات-السرعاتسجل

الطيارالسنةالسرعة

الساعةديكيلومترالاعة!يميل

يتراو.أ!"0.832،165

فيدرنز.ج81.8011،4712191

ميتشلو79،22248.8532291

هـدوليتلخ!38.49267.7342391

ويديلج825943391.هـ89.43

وينديلد22.96441.5579391

ولسونهـجأ!52.60666759.54

جونسون.ر.ل14891(6784.975"،89

ناشخ!.س1312.15291،!ا5.896

!!فريست.كفا!4157582512153

هانزهـ.أ.26822.3.32315591.

تويس..بل15691ر13.132/1.99821

أ.دروا!6.70.2144.439.157

إروينو.و.ا58!90.404.166.92225

موسولوفج388.9591)85.483/1532

روجرر.و.خ29591ر695.52/197.554

روبنسون!ر.21691)23،606،121،585

موسولوف.خ199،086،22691و98،566

!شيفنزلر.أ!1،070،25،133.356

جورسزو.إيأ!61.391،265،925.367
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مريكاأ

التيأنطوانيتطائراتسلسلة،الفترةتلكخلالنجصت

ليفافاسير.ليونالفرنسيالمبتكرصص!ها

الطرانحمىالعالمأنحاءجميعفيبسرعةوانتشرت

الحاويفازام،019عامففيالهواء.منأثقلاتبطاق

فيالطيرانناديبجائزةهوديخيهاريالعظيمالأهـريكي

بنجاحهودينيأتمأستراليا.فييقامجويسباقأول

تشبهالجناحثنائيةبطائرةجويةطلعاتثلاثوفصم

ديجر،الشراحةقربوذلك،الصندوقيةالشراعيةالطائرة

.أم019عاممارسا8فيفكتوريالعة2مقا

فيدويجانجونأقلعأم،019عاميوليو61وفي

طبيبهارت.و.إيوأصبحالصئ.أستراليةطائرةأول

شهادةيمنحاسترالىأول،سيدنيمواليدمنالأ!كان

.ام119عامطيران

.رودجرزبكالبريثقامأيضا،ام119عاموفي

شيبخليجمنمبتدئا،المتحدةالولاياتعبرطيرانبأول

بولايةبيتشلونجإلىوصلحتىنيويوركبولايةشب!

قامالرحلةاستغرقتهايوما84خلالوفيأمفورنيا.كا

طائرةمستخدمامرة7.نحوالارتطامأوبالهبوطرودجرز

طائرتهأجزاءجميعاستبدالإلىواضطر.رايتالأضوين

الفعليطيرانهزمنوبلغ،بيشلونجإلىيصلأنقبل،تقرب

دقيقة.42وساعاتأو.أيرام3

الفرنسيةديبردسونشركةقامتأم،219عامفير

أطلقت،القشرةأحاديإنشاءذاتناجحةطائرةأولببناء

الطائرةجسموكانريسر.مونوبلينديبردسوناسمعلي!،

الطائرةوزنمنخففمماانسيابيأنبوبىبشكلممحمم2قد

تلكوفي.الجسمأجزاءلتثبيتمقابضإلىالحاجة01لعد

عاموفي.محركينذاتطائراتتطويرتمالأثت،ء،

.سيكورسكي،أيإيجور،الروسيالمبتكرقام،أم311

أولوهيجراند،اسمعليهاأطلقالتيطائرته!اطا*ق

ظلتالطائراتمعظملكن.محركاتبأربعةمزودةةطائم

واحد.بمحركالوقتذلكحت!،

منالعديدفيبطائراتهمالروادالطيارونشارك

مدىلاختبارفرصةتلكوكانت.والعروضالسهطقات

كما،الطائراتتصميمتحسينفيأثرمما،الطيارينرةم!

صيتذاع،ام139عاموفي.الطرانشعبيةمنرفع

إجراءفيمهارتهبسبببيجوأدولفالفرنسيالطيمطر

الجوية.واللألعابالعرأهـض

كانتأم(.189-191)4الأولىالعادليةالحرب

تطويرفىالكبيرالتقدمفيسبباالأوليالعالميةبالحم

لأهميةالمتقاتلانالطرفانتنبه،المعاركبدايةففي.الطائرة

مواقعوكذلكالعدو،قواتمواقعتحديدفيالطائرة

محركاتبتصميمالمهندسونوقام.العسكريةاعدالقم
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العايىالحر!فيأم618عاماستخدمت

السريع.ا!سوداعلىلقدرتخاوعرف،الأولىا

طائرة،أم629عامتريموتورفوردالطائرة

فورد،هريلصعهاقام،محركاتتلاتةدات

ذاتالناححةالنقلطائراتأزائ!طستوحط

المحدلي.االحسم

ئهك!كضتهئهئي

!ءثلإ؟ص-صعسص

دات،ألماقيلرمائيةطائرةاك!ردودورنرا!طائرةس01!3أ!،أم279عامفيجالوكهيدالطائرة

ء!.طويلةمسالاتذاتأ!لعاتوقام!،الططائراتأشعهر

للمرةطارتلطهر.ظهراكارواجمتبتةمحركا،21

را!صبا015خلالهاحملتأم،92!عامالأولىا

الودت.ذلكحتىطائرةلتصئأكر*-ة3،7*ء-صء!،-صيم3*!تءع،ءب"ص
س!ح-

--حص--!مح!!!خ!ج!!

مقاتلةبطائراتالجويةالسيطرةتتملكيأكبرقدراتذات

منكلوبدأت.حمولةأكبرقنابلوقاذفات،سرعةأكثر

فىوبريطانياوشرنساالأمريكيةالمتحدةوالولاياتألمانيا

.الطائراتهذهمنالالافإنتاج

الطائراتبينالمعارك)وهىالجويةالمطارداتشاعت

قطعلتصويرالمائيةالطائراتوا!ستخدمت(.المقاتلة

المعادية.الغواصاتلقذفوكذلكالمعاديةالأسطول

الأولى،العالميةالحربفيالطيرانقصةعنالمزيدولمعرفة

الأولى.العالميةالحرببمالجويةالقواتانظر:

تتخطىالحربلدايةفىالطائراتمعظمتكنول!

معظمهاتجاوزتفقدنهايتهافيأما.أحصماساعة01سرعة

يونكرز،هوجوالألمانيوتمكن.امعاعةكم012سرعة

أكثرمنواحدةابتكارمن،للطائراتصانعاعملالذي

اسمطائرتهعلىأطلق.الحربمجرياتفيتأثيراالطائرات

.أم519عاملهارحلةبأولوقامت،أ-جيونكرز

،المعدنمنبالكاملتصنعالتيالأولىالطائرةوكانت

نأويذكر.ك!بولىجنماحلهاالتيالأولىوكذلك

)قوابض(بقوائمتثبتكانتللطائراتأصسالقةاالأجنحةا

أما.الطيرانسرعةمنيحدكانممابالجسمالجناحينتصل

داخلية.ببنيةبالكاملفتثبتالكابوليةالأجنحة

فترةخلالذلككان.الطائرةلتطويرالذهبيالعصر

هذهففى.العشرينالقرنمنوالثلاثينياتالعشرينيات

كما،الطائراتتصميمفيمتسارعتقدمحدثالفترة

كذلك.واسعنطاقعلىالعملفىالجويةالخطوطبدأت

بمهارةالعالمخلالهاتمتعالتيالفترةهىهذهكانت

مدةالجوفيالبقاءعلىومقدرتهمالشجعانالطارين

طويلة.

الجويةالخطوطشركاتلدأتأم،919عاموفي

هدهواستخدمتأوروبا.قارةفيالعملالصغيرة

العالميةالحربعنالمتخلفةالقنابلقاذفاتالشركات

رحلاتفيوالبريدالركابلحملبنائهاإعادةبعد،الأولى

)كابينة(الركابقمرةوزودت.الأوروبيةالمدنبينقصيرة

وبزخارفمساندذاتبمقاعدالطائراتهذهبعضفي

نأالوقتذلكفيللركابالممكنمنيكنولم.أنيقة
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ألمانية،مقاتلة262-ميشميثميسحرالطائرة

منالعديدأدت،نفاثةمقاتلةطائرةأولكانت

عاموام!44عامأوروبافوقالحريةالمهمات

كما،المحركاتأزيزارتفاعبسبببعضابعضهميسمعوا

دافئة.تكنلمالقمرةأن

الحكومةعرضت،الأولىالعالميةالحربوبعد

للبيع،حاجتهاعنالزائدةالحربيةالطائراتآلافالأمريكية

الحربيينالطيارينمنالكثيرونوقام.مغريةصفقاتفي

فيلاستخدامهاالطائراتهذهبعضبشراءالقدامى

منالريفومشاهدةللاستمتاعالخاطرةشمديدةرحلات

شمديدةعروضالرحلاتتلكخلالوقدمت،أعلى

بنومشوا،بهلوانيةجويةألعاباالطيارونأدىفقد.الجرأة

إلىطائرةجناحمنوقفزوا،الطيرانأثناءالجناحطرفي

.أخرى

مجالفيبالريادةالاهتمامنما،نفسهالوققوفي

إدارةبدأت،ام811عامففي.الجويةالخطوطخدمات

الطائراتمستخدمة،بريديةخدماتالأمريكيةالبريد

ديهافيلاند.التصميمالبريطانية

بأولفارمانالفرنسيةالطائرةقامت،أم919عاموفي

وفيبلجيكا.إلىفرنسامندوليةجويةخطوطرحلة

فيت!هدسونهماالطرانروادمناثنانقاماليا،أسف

متخصصةشمركةمعبالاشتراكجينيسماك.جب4وزميا

كانتاسشركةبتأسيسكوينزلاند،بولايةالماشيةبيةتمفي

حصلتأم،229عامنوفمبروفي.أم029ا!!امفي

ماليا،مدعومجويخطإنشاءعقدعلىكانتاسشر!،

شارلفيلهماكوينزلاندولايةمدنمنمدينتينبينيربط

نكري.وكلو

منبشدةالنشاطمحدودةالطيرانخطوط،ظلت

الثلاثينياتمنتصفحتىوذلك،والإمكاناتالمدىحيث

؟23جيونكرزالطائرةالألمانوأنتج.العشرينإقرنامن

ثلاثيةالطائراتمنلسلسلةبدايةأم،429ء!مفي

أكبر.وقدرةأطولومدى،معدنىجسموذاتأ!اتالمحر

مأ269عامتريموتورفوردالأمريكيةالطائرةتصميموجاء

تمكنت،ام929عاموفيجوستينباسموعرفتكاثلا،

راكبا051حملمنإكسدودورنييرالبرمائيةةالطائم

البريطانيةالطائرةبطءمنالرغموعلى.كما007لمساؤ،

طائرةأنهامنبالركمعليهايعولكانفقد42هـب،
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الخطوطبهاوافتتحت،الجناحثنائيةجويةخطوط

فىثورةبدأت،أم339عاموفي.البريطانيةالإمبراطورية

247بوينجالطائرةبظههورالجويةالخطوططائراتتصميم

منالرغموعلى.كماساعة003قدرهابسرعةطارتالتي

طائرةأولكانتأنهاإلا،ركابعشرةسوىتحمللمأنها

حدلمجة.جويةخطوط

إدخالتشجيعفيالجويةالمسالقاتوشاركت

منأحشرينياتاخلاأ!أطائراتاتصميماعلىالتحسينات

شنايدرتذكار،المهمةأصسباقاتابينومن.العشرينالقرن

تروفيشنايدرمسباقفيالفائزطاروبينما.المائيةللطائرات

فقد،كم/ساعةأ72قدرهابسرعة،م0291عام

إلىأم319عامالفائزطيرانسرعةوصلت

عة.لحمااكم745

العشرينياتفترةخلال.الذهبيالعصرطيارو

الطيارينتحطيمأصبحالعشرينالقرنمنوالثلاثينيات

فيالطارونوبدأ.عالميااهتمامايأخذالقيامعيةللأرقام

الطويلةالمسافاتتستطئقطعالطائراتأنعلىالبرهنة

وآسيا.وإفريقياأسيةالش!اوأمريكاأوروباقاراتبين

الح!صمةأعلنت،الأولىاأعالميةاالحربانتهاءوفور

جنيه00001قدرهاجائزةعنالأممتراليةالفيدرالية

وأمشراليا.لندنبينالطرانيستطيعطاقملأولإ!شرليني

كبيرا،جويا!مباقاالحكومةأجرتالإعلانهذاوبموجب

فقد،سميثوكيثروسهماأمشراليانأخوانفيهفاز

بطائرتهما،أشخاصأربعةمنالمكونوطاقمهماهماهبطا

.ام919ديسمبر01يومداروينمدينةفيفيميالفيكرز

ساعة.2و.يوما27الرياديةالرحلةهذهواستغرقت

برحلاتالمتحدةالولاياتطياريمنعددقامكذلك

القرنمنوالثلاثينياتالعشرينياتفترةخلالالمدىطويلة

العشرين.

وفلويدبيرد،.إيريتشاردقام،أم629عاموفي

فيواستخدما.الشماليالقطبفوقطيرانبأولبنيت

عاموفي.الثلاثةالمحركاتذاتدوتمقالطائرةذلك

فوقطيرانبأولبالتشينوبيرنتليردقام،أم929

.محركاتثلاثةذاتفوردطائرةفيالجنوبيالقطب

طيرانبأولليندبيرجتشارلزقام،ام279عاموفي

رحلتهوا!شغرقت.توقفدونالأطلسيالمحيطعبرمنفرد

بولايةلمسيتيجاردنبين،كم0581طولهاكانالتي

وكانت.ساعة.533قدرهزمناباري!ر،حتىنيويورك

وهي-لويسسالتروحسميتوالتي-ليندبيرجطائرة

صنعتقد،القشرةأحاديةريانيدعىطرازمنطائرة

طائرةطرازنفسمنبمحركوزودت،للرحلةخصيصا

عليه.التعديلاتمنأعثيراإدخالبعدرايتالأحوينا

ذلكفىتقدماالطيرانمعداتبأكثرأطائرةادتوزو

المحيطعبرطريقهتحديدعلىليندبيرجساعدمما،الوقت

اللاسلكي.الاتصالأجهزةاستخدامدون

جونألانالسيرقامأم269وأ259عاميوفي

ذهاباالمدىطويلةطيرانبرحلة،البريطانيالطياركوبام

عاموفيإفريقيا.وجنوببورماإلىبريطهانيامنوإيابا

بالوقودللتزودتوقفدونالمقطوعةللمسافاتالقياسيةالأرقام

المسافة

الطيارالشةبالكيلومتربالميل

نولراوت!آرثر،امموكأحود831/39191،ء059،1

كيلي..حأ،ييدم!ص.أ.ح3291لما،.294لأ615

ليرخاليد.أ.ت016.3018،57291

ليفين.أ.ك،تشمبرا؟ت.ك119/349267291

ديلرت!.ك.ديراري!أرتورو4981/78291،لما76

لىليلو.م،كوست.د219،4509/71291

روسى.م،وكود.ل!أ!756/5401/933

العحريةأطقمسدافير،.د.تأ!1183087164)236

القواتأطقممر،إيفلى.!سأ!0226لم21681لم532

الأمريكيةاالحوية

ليض.ت،دروتا.ر422127046891لم879

اططيراد.الوطيةوالحمعيةوالأمريكيةالعالميةاغياميهاالأرقامالمصدر.

رسميعيرقياصىر!كاد

ولةلدا

سيايطالر

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

المتحدةالولايات

إيطاليا

فرنسا

المتحدةا!لاياتا

المتحدةالود!يات

التحدةالولايات

لرحلةا

بأيرلسداكليفدلىإلىلكمداحورساتمر

دسحوسانإلىلمجويوركمن

ساريسإلىبنيويوركمميتيحاردنمر

بألمالياأيزلنإلىلمجويوركم!

لالمراريلتوروسإلىرومامر

لال!ب!كيكيهارإلىلاريصرم!

بسوريارياقإلىسويوركم!

لولاية،كولمبوسإلىلأ!تراليابيرثم!

الأمريكية.المتحدةسالولاياتأوهايو

ابألسا!توريجونإلىبأوكيماواكاديمام!

لقاعدةوالنهايةالداية.العالمحول

أ!لاياتاليفورنيا،ح!،الحويةإدواردر

.المتحدة



425الطائره

أولكانتكوميت621ميميسرشميتالطائرة

الحربنهايةقر!ألمانياا!حتخدمتها،صاروحيةطائرة

مقاتلة.طائرةالتانيةالعالمية

منأولهينكلربرتالأمشرالىأصئالطيار،أم289

فىوقماإلرحلةأستراليا.إلىبريطانيامنبمفردهيطير

.اليومونصفيوماا5

السيرهماآخرينأستراليينطيارينصيتأيضاذاع

عامفيأولموتشارلز،سميتكينجزفوردتشارلز

الولاياتمنمباشرةيطرمنأولأصبحاعندما،ام289

ذاتفوكرالطائرةممستخدمينأستراليا،إلىالمتحدة

فيوصحبهم.كروسسذرنالمسماةالثلاثةالمحركات

وجيمملاحا،ليعملليونهاريهماأمريكيانالرحلةنفس

كانالتىالرحلةواستكملتلاسلكيا.فنياليعملوارنر

ساعة83واستغرقتبرزبينفيكما1(084طولها

دقيقة.38و

هيوجالأمريكيانالطيارانقامام،319عاموفي

الهادئالمحيطلعبوررحلةبأولبانجبورنوكليد،هيرندون

اخرأمريكىطيارقام،ام339عاموفي.توقفدون

أولفيفيجالوكهيدالطائرةبقيادةبوستوايلييدعى

.بمفردهالعالمحولرحلة

الإعجاباجتذابفيالنساءمنالعديد"ضارك

،أم039عامففى.جسورةرياديةجويةبرحلاتلقيامثن

الصفحةأخبارجونسوناميالبريطانيةالجورائدةاحتل!ت

منمنفردةطارتعندما،العالمأنحاءكلفىالأوإق

أميلياأصبحت،أم329عاموفيأستراليا.إلىبريطانيا

الأطلسيالمحيطتعبرامرأةأولالأمريكيةالطيارة،تإيرها

جينالطارةكانت،أم359عاموفي.توقفدونمنفرد.ة

الأطلسيالمحيطجنوبىتعبرامرأةأولالنيوزيلنديةباتي

البرازيل.حتىبريطانيامنطارتعندماوذلك،منفر!.ة

الثلاثينياتفترةخلالأجريت.الهندسيةالتحسينات

الهندسية،التحسيناتمنالعديدالعشرينأقرنامن

وأنحجما،أكبرتكونأنللطائراتالممكنمنجعات

أعلى،ولارتفاعاتأبعد،ولمعسافاتأكبر،بسرعاتتطر

إلىاستناداالمهندسونواستطاع.أثقلحمولات!نقلوأن

أكثرطائراتهميجعلواأنالهوائيةالديناميكاعلمفيالتقدا!

بيسر.الهواءخلالطريقهاتشقتجعلهابدرجةابيةانصب

والركابالطيارونواجه.الانسيابىالتمميمانظر.



لطائرةا426

روص

ك!ء!و751

.!!!كا

81-،7د!"ظ!3

،*9!بخ

!33*صب؟7!ءخ!في

بئمي!!!أ،ء1ث!-!ا-

-بر!!،-!-ء-!يا(

،ء7!،-أ

إ
!!كا---11

لمر

ستيك()دوحواوا-يفإكسكونفيرالطائرة

طائرةصسعت.عموديوحوهـأإقلاعلأولقامت

أجحريةااصالعالعموديوالهبوطاسلإقلاعتجريية

.م4511عامواخترت،الأمري!جةا

.أم549عام076-.سمسولييهمورانالطائرة

نفاثةأولهيلفاثير.محركيندات،حميمة!رسسيةطائرة

منهم.لأربعةوشسعالتفيديينأوالأعمالاشحالصست

ص-ك!-

عندالهواءتناقصبسببالتنفسصعوبةمشكلة

القمراتالمهمدسعونصمم،لذلك.العاليةالارتفاعات

ارتفاععندالتنف!جعلتالتيالضغطالمضبوطة

كذلك.م000.2ارتفاععندسهولتهلنفسم9لأ...

خطوتهامقدارفيالتحكميمكنالتيالمراوحبتصميمقاموا

عندالمروحةريشةوضعضبطبإعادةللطيارينسمحمما

كانكذلك.طيرانسرعةكلعندلهازاويةأفضل

تمك!تفيسببااللاسلكيأ!الاتصامعداتفيالتحسين

الارضية.المحطاتمنالطيرانتع!يماتتلقيمنالطارين

فقدالجيروسكوبيالطيارالأوتوماتي()أوالاليالربانأما

وكان،العشرينالقرنمنأضلاثينياتاخلالالعملفيبدأ

الطارينمساعدةوفي،الجويةالملاحةدقةزيادةفيمحببا

الطويلة.الرحلاتخلالالزائدالإرهاقتجنبعلى

ذلكفيكافةالمتاحةالرئيسيةالتحسيناتوامشخدمت

الإطلاقعلىالطائراتأنجحمنواحدةلتصمي!الوقت

الأمريكية.3-سي.ديدوجلاسالطائرةوهيوتصنيعها،

تحملجويةرحلةبأولالمحركثنائيةالطائرةهدهوقامت

وتوراكبا،12حملتستطعوهي.أم369عامركابا

أبخبمبم(

ماوسرعان،ساعةكم/274إلىتصلسرعةعندبسلام

الكبرىالطيرانخطوطلدىالرئيسيةالنقلطائرةأصبحت

منالطائراتمازالت،الانوحتى.العالمأنحاءكافةفي

فيوالبضائعالركابتحملالقديمة3-سي.ديطراز

العالم.منكثيرةأجزاءفيداخليةرحلات

حملتأيضا،العشرينالقرنمنالثلاثينياتوخلال

ألمساساواستخدمت،الركابمنالكثيرالمائيةالطائرات

.المحيطاتلعبور

الألمانيةالطائرة،التجاريةالمائيةالطائراتأوائلومن

الطلعةوكانتمحركا.عشرالاثنيذاتإكسدودورنيير

يأتحققلملكنها،ام929عامالطائرةلهذهالأولى

انتشار.

الطائراتبتطويربريطانياقامتام،369عاموفي

خدمةتوفيرأجلمنالبريطانيةللإمبراطوريةالتابعةالمائية

للإمبراطورية.المتراميةوالأجزاءبريطانيادينالجويالنقل

413بوينجالطائرةكانتوأشهرهاالمائيةالطائراتوآخر

مأ939عاموفيراكبا.74حملاستطاعتالتيكليبر

عبرللركابالمنتظمةخدماتهاأولىكليبرالطائرةبدأت
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م5891

م91هـ8

أم119

م9191

م2491

م2691

م2791

م2891

الشهيرةالطيران

طولهارسميةدائريةرحلةبأولالفرنسىفارمانهنريقام

أولفيكم27لمسافةكذلكوطارواحد.متركيلو

البلاد.عبرطيران

أسلاياتافيرسميعامطيرانلأولكيرتيسهـ.جل!قام

متر.الكيلوعلىتريدحسمافة،الأمريكيةالمتحدة

الولاياتعبررحلةبأولرودجرر.!كالبريتقام

نيويوركبولايةلتميدشي!مقاطعةمنطارحيث،المتحدة

الطلعاتمنسلسلةديكاليفورنيا،بولايةبيتمشلونجحتى

يوما.84استغرقتالقصيرة

براودوتنوآرثر،ألكوكجون،المريطماليانالطيارادقام

قطعا،توقفدونالأطلسيالمحيطعبرجويةرحلةلأول

فيحونزساتمنكم3لأأ38قدرهامسافةحلالها

بأيرلندا.كليفددإلىبكمدا،نيوفاوندلاند

حولرحلةبأول،الأمريكيللحي!قتابعتالىطائرتانقامت

الرحلةطولبلغأشمهر.ستةنحوا!متغرقتالعال!ا

ك!ا.8.42!3

ريتشاردلهاقام،الشمالىالقطبفوقجويةطلعةأول

معا.الأمريكيادبحيتفلويدوبيرد،

بهلامالأطلسيالمحيطعبرتوقصدودمنفردطيرانأول

مسا!ةق!حيث،الأمريكىالطيار،ليندليرحأ.تشارلز

باريسإلىنيويوركبولايةسيتيحاردنمنكمهلأ081

ساعة.5.33قدرهزمنفي

تمتمارلزبهاقام،الهادئالمحيطعبرجويةرحلةأول

بولايةأوكلاندمنمشدئا،طاقمهوأفرادسميثكينحزفورد

بعدبأستراليا،برزبينعندومنتهيا،الأمريكيةكاليفورليا

فيحي.فيوصوفاهاوايفيهونولولومح!هاتفيالتوقرو

فيبريطانيابدأت،أم939عاموفي.الأطلسيالمحيط

مستخدمةالأطلسيشماليعبربريديةخدمةتشييد

معتوقفتالخدمةهذهأنإلا.للإمبراطوريةالمائيةالطائرات

تطوركان،الحربانتهاءوبعد.الثانيةالعالميةالحرب

تطويروكذلك،قدرةلتصئأكثرالأرضيةالطائرات

كافطولذاتهبوطبممراتوتزويدهاالمطارات

معظمفيالمائيةالطائراتعصرانتهاءفيسببالاستقبالها،

العالم.أنحاء

أم(.أ-459)939الثانيةالعالميةالحربفترة

المتحدةوالولاياتواليابانوبريطانياألمانيامنكلقامت

الطائراتمنالالافبإنتاج،أخرىدولوكذلك

فترةخلالحدثومثلما.الفترةهذهخلالالعسكرية

تعديلاتبإدخالالمهندسونقام،الأولىالعالميةالحرب

وكانت.والمقاتلاتالقاذفاتتصميمفيجوهرية

حملعلىتقدرالحربأثناءفيطورتالتيالقاذفات

التزودإعادةدونالمسافةضعفوتقطع،الحمولةضعف

427لطائرةا

بهاقامالشماليالقطبفوقجويةرحلةأولتحققتام929

طاقمه.أفرادمعالأمريكيبيردرتحشارد.

هيرندونوهيوجبانجبود،كلايد،الأمريكيانالطيارادقامام319

كالت.الهاديالمحيطعبرتوقفدونطيرانرحلةبأول

بولايةويناتشيليولهايتهاطوكيوفيالرحلةبداية

الأمريكية.المتحدةلالولاياتواشنطن

بمفردهاتطيرامرأةأول،الأمريكيةإيرهارتأميلياكانتام329

فيجريسميماءمنالبدايةكانت.الأطلسيالمحيطعبر

بلدةقربمرعىفىفكاتالنهايةأمابكسدا،نيوفاوندلالد

ساعة،51قدرهزمناالرحلةا!شغرقتبأيرلندا.لدسديري

دقيقة.18و

قاطعابومحتوايليبهقام،العالمحولمنفردطيرانأولام339

18وأيام7قدرهزمنفيكم2هلم.99قدرهامسافة

دقيقة.94وساعة

طيرانبأولالمتحدةللولاياتالجويةالقواتمنطاقمقامم9491

ك!ا)24737قدرهامسافةقاطعاتوقفدودالعالمحول

.واحدةودقيقةساعة22وأيام3قدرهرمن!ي

بأول،الأمريكيانالطارانييجروجيناروتاد،ريتشاردقامام869

بدأتبالوقود.التزودودونتوقفدودالعالمحولطيران

بولاية،الجويةإدواردزقاعدةعسدوانتهتالرحلة

الامريكية.المتحدةبالولاياتكاليفورنيا

خمسةم!طاقمومعه،الأمريكيالطيارلاسىكلايقامم8891

ديالعالمحولفيهاطارجويةبطلعةراكبا،وء13أفراد،

ثانية.أوهدقيقة54وساعة16قدرهقياسيزمن

بدايةوعند.الحربقبلمابقاذفاتمقارنةبالوقود،

إلىتصلللمقاتلاتالقصوىالسرعةكانت،ربالحى

نهايةفىأما.م9!...نحووترتفع،كماساعة048

منأكثرإلىالطائراتسرعةوصلتفقد،اهـرب

علىتزيدلارتفاعاتتعلووأصبحت،كماساعة046

نأالنفاثةللمقاتلاتالممكنمنوكانبل.أم00022

السرعة.هذهتتص،وز

فرانكقامالعشرينالقرنمنالثلاثينياتبدايةوفى

.النفاثالمحركتصميماتبوضعالبريطانىالمهندسويت!!

بهقامت،نفاثبمحركمزودةبطائرةالأولالطيرانانإلا

طائرةأولأما.ام939عام1-78هيالألمانيةالطائرة

التي28/93،إيجلوسترالطائرةفكانتبريطانيةنفاثة

ميسرشميثالألمانيةالطائرةوتمكنت.أم419عامأنفتجت

المعاركفيتستخدمنفاثةطائرةأولوهي،262-مي

جميععلىالسيادةمن،الثانيةالعالميةالحربأثناءفييةالجم

طائرةأولمتيور-جلوسترالطائرةفيهابماالحلفاء،مقانلات
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تزيدبسرعاتتطيرأنيمكنهاوكان.نفاثةبريطانيةقتال

فكانتنفاثةأمريكيةطائرةأولأما.كماساعة088على

النفات.الدفعانظر:.أم429عامأ95-ببيلالطائرة

علىالتجارببإجراءقامواقدالألمانالعلماءكان

بدايةفى-وقاموا.أم289عاممنذالصاروخيةالطائرات

اختبار)نموذجالأولالنموذجبإنتاج-الثانيةالعالميةالحرب

.631.يممي!سرشميت(للطائرةكاملبحجم

بسرعةالطيرانصاروخيا،المدفوعةالطائرةهذهواممتطاعت

هذهالألمانالمهندسوناستخدم.ساعةكما079علىتزيد

مهامأدتالتيكوميت631.يمللمقاتلةنموذجاالطائرة

الحرب،الجويةالقواتانظر:.الحربنهايةفيقتالية

الثانية.العالمية

نهايةقرب.المدىبعيدةالجويةالخطوططائرات

تطويرفيالمنتجةالشركاتبدأتالثانيةالعالميةالحرب

وذلك،توقفدونالأطلسيالمحيطعبرالنقلطائرات

وامشحدمت.التجاريةالطيرانخطوطعلىلاستخدامها

طورتقدكانتالتىالمحركاترباعيةالطائراتلذلك

الركابلخدمةالمدىطويلةالرحلاتففى.الحربأثناء

،4-.سيديدوجلاسالأمريكيتانالطائرتاناستخدمت

تطويرالسلمفترةفيتمكذلك.كونستليشنولوكهيد

التييوركأفروالبريطانيةالطائرةمثلالحربفترةمقاتلات

إلاراكبا.54لتحمللانكسترالطائرةعنأصلاطورت

للمحيطعبورهاطريقفيتتوقفأنلهالابدكانأنه

توقفدونالمحيطعبوركانلقدبالوقود.التزودلإعادة

وأصبحتأكبر،قدراتذاتمحركاتإنتاجإلىمحتاجا

القدرةهذهتمتلكأم،459عامفىالنفاثةالمحركات

ممامرتفعا،لايزالكانللوقوداستهلاكهاأنإلا،المطلوبة

طيرانمسافةبعدبالوقودالتزودإعادةإلىتحتاججعلها

تم،النفاثةالمحركاتتحسينانتظارمنوبدلآ.قصيرة

،قدرةأكبرمكبسية()أيتردديهمحركاتاستخدام

.الطائراتمنالعديدفيالانحتىيمستخدمبعضهامازال

مكبسيةبمحركاتآليادفعتالتيالطائراتأواخربينومن

صعوبرلوكهيدوالطائرة7،-.لحميديدوجلاسالطائرة

كانتممتراتوكروزر.377بوينجوالطائرة،كونستليشن

دونألمحيطعبرراكب001تحملالطائراتهذهمنكل

تزيدبسرعاتأوروباحتىالمتحدةالولاياتمن،توقف

ساعة.اكم084على

الأربعينياتخلالالمهندسونعكف.النفاثاتعصر

التي،النفاثةالمحركاتتحسينعلىالعشرينالقرنمن

تتصف!وكانتالثانيةالعالميةالحربخلالأنتجت

لهذهالأمريكيةالجويةالقواتاحتياجوظهر.بالبدائية

وزيادةومقاتلاتها،قاذفاتهاقدرةلزيادةالنفاثةالمحركات

(أم-539ا059)الكوريةالحرببدايةوعندسرعتها.

مرتفعة.فعاليةذاتنفاثةطائراتبالفعلهناككانت

كوريا،فوقمعركةفيشهيرتانطائرتانالتقتأنوحدث

الجويةللقواتالتابعةسالر-86فهما:والطائرتان

)سابقا(.السوفييتية51-الميجو،الأمريكية

عملاقةنفاثةطائرةأولمهمدسوهاأنتجبريطانيا،وفى

يدالطائرةهي.التجاريةالجويةالخطوطخدمةفىتعمل

،ام529عامالركابخدمةفىوبدأتكوميتهافيلاند

اهتزازهاودرجة،اساعةكم008نحووسرعتها

متتاليتينحادثتينوفي.محدودةعنهاالصادرةوالضوضاء

.الركابجميعوقتلالطيرانأثناءكوميتطائرتاانفجرت

جميعبوقفالبريطانيةالحكومةأوامرالحالفيوصدرت

الخطأأن،الفحصبعدوتبينلفحصها.الكوميتطائرات

القمرةداخلالضغطكانفقد.الطائرةهيكلفىيكمن

وصلتفلما.وراحتهمالركابسلامةلضمانضبطههيتما

منخفضالجويمماالهوأءحيث،شاهقةارتفاعاتإلىالطائرة

إضعاففيالقمرةالمرتمداخلالضغطتسبب،الضغط

الطائرةوتحطمت،المعدنوانهار.للطائرةالمعدنيالغلاف

أكثرليصير،الهيكلتطويرتم،الكارثةوبعدالجو.في

الطيرانلارتفاعاتالقياسيةالأرقام

الدولةالطيارالسنةالارتفاع

بالمترلقدمبا

مريكاأيترا.أ19149011لا376

فرنسانيولحا.ج970002021/63191

مريكاأشرويدرو..ر31133390010291

ليالماأليولهوفىو.14937،219291لا7!5

أمريكاسوسكأ.أ03!16643.15713

بريطهانياسوي!در.794223.513691!44

بريطمانيابيري.م640.65830.711381

بريطانياكسجهام.ح11/814891!5!لم544

بريطمانياحيب.و.ف915391لأ68663.604

بريطانياجيص!.و.أ!988.56830/0255

بريطانيارألدروب.م125791لأ803.07034

أمريكاجونسونهـ.س.24319278115891

أمريكاحوردالىب.حأ!3195لأ3.01315!38

رو!ميا!وسولو!.ج431161)8.311417!.

مريكاأووكر.أ.خ572691لأ057642902

مريكاأيتوأ.م.و592691؟!05741363

مري!صاأوكرو.أ.خ3691!701لا066+453لم002

والإدارةللطيراد،الوطيةالحمعيه-والأمريكيةالعالميةالقياسيةالأرقامالمصدر:

والعصاء.للطيرالاالوطية

الجمعيةأوللطيرادالدوليةالهيئةلوساطةرسمياالرقمهداصالتأكديتملمبر

للطيرالط.الوطية
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بناؤهاتمهاستلر58-بيكونفيرالطائرة

وكانتالمتحدةللولاياتالحويةللقوات

للمرةطارت.صوتيةفوققاذفةأول

قيامميةأرقاماوسجلتأم9ء6عامالأولي

والارتفاعالسرعةحيثمنعديدةعالمية

المقطوعة.والمسافة

طائرةأول747بوينجالطائرة

عامالحويةالحطوطفيالخدمة

ه،،لنحويتسعوعريضطويل

رر،ك!ء"

تبدأ.تةنعاءجوجا

جسمذات.أم017،

.بكسار

فيهابماالطائراتلجمئطرازاتذلكتموقد.متانة

.الجديدةالكوميت

فيكرزالطائرةأيضئا،بريطانياأنتجت،الفترةنفسوفي

بوساطةاليامراوحهاتدفعنقلطائرةوهيفيسكونت

حملفيالتربومروحيةالطائرةهذهوبدأت.نفاثمحرك

.أم539عامالركاب

ثنائيةالنفاثةالطائرةفرنساأنتجتام،559عاموفى

)السابق(السوفييتىأنئالاتحادبينماالكارافيل:ألمحرك

.401يو.تيتوبولوفالمحركثنائيةالنفاثةطائراتهأولى

تصميمعلىأيضاتعملالأمريكيةالشركاتكانت

،أم89ءعامففي.نفاثةتحاريةجويةخطوططائرات

الأربعة،المحركاتذات707،بوينجالنفاثةالطائرةبدأت

عاموحتىوأوروبا.المتحدةالولاياتبينالسفرخدمات

نفاثتانطائرتانالركابنقلخدمةفيعملتام،069

دوجلاسماكدونلالطائرة:هما،أخريانأمريكيتان

خططهناكوكانت0.88كونفيروالطائرة8،-.سيدي

أولىوكانت.أضخملطائراتالرسملوحاتعلىجاهزة

أ5-سلوكهيدالطائرة،العملاقةالطائراتهذه

القواتفيالخدمةبدأتالتي،العسكريللنقلجلاكسي

النفاثةالجامبوالطائرةأما.أم969عامالامريكيةالجوية

عامالخدمةبدأتفقد747،بوينجالطائرةأوالت!خارية

راكب.005نحوحاملةأم079

،الطائراتلصناعةالأوروبيةالشركاتاستشعرت

العملاقة-الأمريكيةالشركاتمنافسةعلىقدرتهاعدم

مشروعأولونجحمعا.تعمللمما-بوينجشركةمثل!

الخطوطخدمةطائراتسلسلةلإنتاجمشتركبىأور،

السبعينياتطوالوذلك003-أإيرباصطرأز-يةالجم

العشرين.القرنمنواككانينيات

تستيمطائراتوهي.الصوتيةفوقالطائرات

وسرعة.الصوتسرعةعلىتزيدبسرعاتالطيمصان

تقل،كماساعةا؟225تساويالبحرسطحعندالص.ت

ارتفاععند،المثالسبيلفعلى.الارتفاعزادكلماذلكعن

الصوتسرعةتكونام،2ر...ف!ره

كم/ساعة.أ،060
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المتانةأوالقدرةمنالأولىالطائراتمنأيتملكولم

منهاأغليلاأنإلا.أصوتاسرعةتجاوزبهتستيمما

دأحينئدأ!حظحيت،السرعةهذهمنالاقترابحاول

يزأروبدأطريقا،لهايفسحيعدلمالطائرةأمامالهواء

فىصعولةمععالباهتزازمصحوبةصدميةموجةمحدثا

الحاجزذلكمنبالخوفالطارونوأصيب.الطائرةقيادة

صحيحواحدماخالرقمعنداجتيازهي!همعبالذيالصوتي

تمافا-الصوتسرعةالطائرةسرعةتساويعندماأي-

الهوائية.الديناميكاانظر:

الأمريكيةالصاروخيةالطائرةقامت،ام479عاموفي

التاريخ،فىصوتىفوقطيرانأولبإجراء-أإكسبيل

الجويةبالقواتأصيارالعقيدسجرتشارلزالطائرةوقاد

خيةأصارواأطائرةاحلقت،ام629عاموفى.الأمريكية

يأأ،369،59قدرهارتفاععلى51-إكسالأمريكية

الرأئدالطارأهلمما،الأرضسطحفوقكم08منأكثر

رائدللقبالأمريكيةالجويةللقواتالتابعوايت.مروبرت

الطهيرانمن51-إكسالطائرةتمكنتبعد،وفيمافضاء.

سرعةأضعافخمسةأي5-ماخعلىتزيدبسرعات

تزيدأو5ماخإلىتصلالتىالسرعاتوتسمى-الصوت

صوتية.الفرطالسرعاتعليها،

النفاثةالمقاتلةالطائرةأصبحت،أم539عاموفى

طائرةأول،الشماليةلأمريكاالتابعةسابرسوبر001-ف

طائرةأولأما.صوتيةفوقسرعاتعندبانتظامتطيرنفاثة

هوستلر58-بكونفيرالطائرةفكانت،صوتيةفودتىقاذفة

عاملهاطيرانأولوبدأت.الأمريكيةالجويةللقواتالتابعة

.م5691

فيعسكرية،الصوتيةفوقالنفاثةالطائراتكلوكانت

،أم689عام،الروسالاختبارطياروقامأنإلىالأمرابداية

الطائرةوهى،صوتيةفوقنقلطائرةأولفيبالطيران

صنعفيوفرنسابريطانياواشتركت.441-.يوتىتوبولوف

بأولقامتالتيكونكورد،الطائرةهيصوتيةفوقنقلطائرة

.ام969عاملهاجوياختباررحلة

الطائرةاستخدامفي)سابقا(السوفييتىالاتحادوبدأ

فيالجويالشحنخدماتفي441-يو.قطتوبولوف

عامفيالركابنقلخدماتوفي،أم759عامديسمبر

صعحبعن،أم83!عامفيأعلنأنهإلا.أم779

فيبدأتافقدوفرنسابريطانياأما.الخدمةمنالطائرة

فىالركابنقلخدماتفىكونكوردالطائرةاستخدام

.أم769عاميناير

فيبالفعلبوينجشركةبدأت،المتحدةالولاياتوفي

الشركةأنإلا.صوتيةفوقنقلطائرةإنتاجأجلمنالعمل

رفضأنبعد،أم719عامالمشروعلإلغاءاضطرت

حكوميةاعتماداتعلىالموافقةالأمريكيالنوابمجلس

التكلفة.العالىالمشروعلتمويلإضاشية

التيالجارفةوالشعبية،التقنىالنصرمنالرغ!شعلى

أرباحتحقيقمنتتمكنأءافإنهاالكونكوردبهاتمتعت

محركاتها،عنالصادرةالضوضاءارتفاعوتسبب.فورية

عندتتولدانتيوالصدميةالصوتيةالموجاتوكذلك

لها،البيئةحماةمحاربةاشتدادفى،الصوتسرعةتجاوزها

القيودوأصبحت.المتحدةالولاياتفيوخصوصا

فوقالصوتىفوفالطيراناستخدامعلىالموضوعة

الخطوطعلىالطائرةاستخدامدونعائقاالمأهولةالأراضى

لحسابفقطكونكوردطائرة61إنتاجوتم.كافةالجوية

الخطوطوشركة،البريطانيةالجويةالحطوطشركةمنكل

فىالطائراتهذهاستخدمتااللتين،اغرنسيةاالجوية

الأطلسى.شماشعبرطهاخصوأ

الحديثةالطائرات

مجموعاتخمسإلىالحديثةالطائراتتنقسم

خفيفةطائرات2-تجارينقلطائراتأ-:هي،رئيسية

طائرات5-بحريةطائرات4-عسكريةطائرات3-

أنواعبعضالمقالةمنالفصلهذاويشرح.خاصةأغراض

امشخدامها.وكيفيةمجموعةكلفيالطائرات

تمتلكهاضخمةطائرات.التجاريالنقلطائرات

الركابلحملمصممومعظمها،الجويةالخطوطشركات

وهناكالجويالسفرطائراتأيضاعليهاويطلق.والبضائع

البضائعشحناتلحملمص!مةأخرىتجارينقلطائرات

فقط.

العالمفيالوحيدةالتجاريةالطائرةهيوالكونكورد

021منلأكثروتتسع،الصوتلسرعةتتخطىالتى

المحيطلتعبر،ساعة/كم2و...بسرعةوتطرراكبا،

.ساعاتأربعمنأقلفيالأطلسي

الركابمنلعددالجويةالخطوططائراتمعظموتتسع

الطائراتبعضهناكلكنراكبا.52و.001بينمايتراوخ

لماتتسع747بوينجفالطائرةكثيرا.ذلكمنأكثرتحملالتى

لإعدادمطابخستةأ!ائرةاوفى،راكبء..منيقرب

ا!قود.أمنلتر.000178منلأكثروتزود،الطعام

بوينجالطائرةمثلالمحركاترباعيةالنفاثةوالطائرات

تستيمفهى،الطويلةالمسافاتلقبمامصممة747

وأكمأ000.0لمسافةتوقفدونالطرانفىالاستمرار

إلىلندنمنالمباشرالطيرانمنذلكويمكنهاأكثر.

الجويةالخطوططائرأتوتطر.المثالسبيلعلىطوكيو،

مأ.0073و9و...بينتتراوخارتفاعاتعلىالنفاثة

الجوية.العواصفمعظمفوقتكونوبذلك
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الطائرةمثلالمحركاتثلاثيةالطائراتبعضوتستطجع

دوجلاسماكدونلوالطائرةترايستارلوكهيد

تستطيعمايساويالركابمنعددحملأ-.سي.دي

معظمأنإلاالمحركاترباعيةالنفاثةالطائراتمعظمحمله

جويةلرحلاتمصممة،المحركاتثلاثيةالنفاثةالطائرات

أماطولأ.أقلإقلاعلممراتفقطتحتاجأنهاكماأقصر.

النفاثةالطائراتبعضوكذلك،04-ياكالروسيةالطائرة

وتستطيعفقط،راكبا04حواليفتحمل،ألمحركاتثلاثية

.صغيرةمهابطفيوالهبوطالإقلاع

ثنائيةالتجاريةالخطوططائراتمعظموتحمل

المروحيةالطائراتوتطير.راكب001نحوالمحركات

وتقوم،ساعةكم/006عنتقلبسرعةالمحركاتثنائية

أما.القصيرةالجويةبالرحلاتالأحوالمعظمفي

بسرعةالطيرانفتستطيعالمحركاتثنائيةالنفاثةالطائرات

منكلتطير،المثالسبيلفعلىأبعد.ولمعسافاتأكبر

747بوينجالأمريكيةوالطائرة،إيرباصالأوروبيةالطائرة

إلىطولهايصلجويةرحلاتفيتوقفدونمباشرة

عددحملالطائراتهذهوتستطيعأكثر.أوكم.0003

النفاثةالطائراتمعظمتحملهمايساويالركابمن

.المحركاترباعية

مصممةالكبيرةالجويةالخطوططائراتمنوكثير

منكاملةلحمولةالمكانلإفساحمقاعدهانزعيمكنبحيث

كما،ضخمةإضافيةبأبوابالطائراتهذهوتزود.البضائع

جسمداخلمبنيةوتفريغشحنبآلاتتزودقدأنها

.ئرةالطا

256بيرلمجراوحلعددوتتميعلوكهيدشركةصنعتهاترايستارطائرة

طاقمالطمائرةيقود.الداخليللترتيبتبعا،راك!004أقصىوبحد

بدايةحتىطائرة25،منهاوأشج.رئيسيينملاحينثلاثةمن

.الميلاديالعشريىالقرنمنالتمانينيات

معفقط،بضائعتحملالتيالشحنطائراتوتتشابه

وتستطيعنوافذ.دونأنهاإلاالجويةالخطوطاتطائم

ه-سلوكهيدالطائرةمثل،الكبرىالشحنطائرات

ألمجهزة747بوينجطرازالطائرةوكذلك،جلاكسي.أيه

طولهالرحلةالبضائعمنمترياطنا09حملفقط،للمث!حن

كم.00426علىيزيدا

خفيفةالبضمائع،الجويالشحنطائراتمعظموتحمل

وأجزأءالإلكترونيةالمعدأتمثل.الثمنوكاليةالوزت

يجبالتيالبضائعالطائراتهذهتنقلكذلك.تالالا

والفاكهةالورودذلكفىبما،السرعةوجهعلىتورشممدها

الشحنطائراتوتحمل.واللحومالطازجةواط!راوات

والمعداتالبناءموادمثل،أثقلحمولاتالأةسخم

فيشسحنهاعندالبضائعمعظموضعويتم.ال!سكرية

خاصةمعداتوتقوم.الحاوياتتسمىمعدنيةصناديق

هذهإلىأومنوسهولةبسرعةالحاوياتبت!ضميل

.الحاوياتفيالشحنانظر:.الطائرات

النقلطائراتمنأصغرطائرات.الخفيفةالطائرات

.صغيرةمهابطفيوالهبوطالإقلاعوتستطيع،الت!ناري

،بمراوحالياوتدفع،المحركأحاديةالطائراتهذهو!!ظم

يزيدماوحدهاالمتحدةالولاياتوفى.خاصةملكيةوذا/ت

يزيدرقموهوالمحركأحاديةخفيفةطائرةا00020عل!ا

،المتحدةالولاياتوفى.أخرىدولةأيتملكهماعل!ا

وأستراليا،بكنداالسكانقليلة،الواسعةالمناطقفىوكا-لك

.للانتقالشائعةوسيلةالخفيفةالطائراتتستخدم

منمئاتبضععلىيزيدلاماتزنالطائراتهذهبعض

هناكأنإلالقائدها.وتتسئفقط،الكيلوجرأماتأوالأرطال

راكبا.21حملتستطجعالمحركأحاديةخفيفةطائرات

وأتردديينبمحركينالخفيفةالطائراتأكبروتزود

الطائراتهذهوتعملشخصا.91حملوتستطعنفاديئ،

وتستخدم.صغيرةجويسفرطائراتكانتلوكهصا

الركابلنقلالطائراتهذهمثلا!لنتظمةوالمحليةالخرلوط

الكثيروتمتلك.الكبيرةوالمطارات،الصغيرةالمطاراتبين

ثنائيةأوأحاديةخفيفةطائرات،الأعمالشركاتمن

والمديرينالإداريينموظفيهالنقلوتستخدمها،المحركات

منوقليلعمل.رحلاتفىوغيرهمالمبيعاتو!-وبي

نفاثةطائرات،التنفيذيةالسلطةوطائراتالأعمالاتطائم

وسريعة.ةكبيم

.الأخرىالاستخداماتمنمئاتالخفيفةوللطائرات

خطوطعنللكشفيستخدمالطائراتهذهب!ض

الغاباتحرائقمواقعولتحديد،الهاتفوخ!وطالأنابيب

للمتضررين.الطوارئمساعداتولتوصيلومتها،وم!ط

خفيفةشحناتلحملالطائراتمنغيرهاوفتحخدم
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ويستخدم.الطيارينالطلبةولتدريبالجويوللتصوير

البذوربذرمثللأعمالالخفيفةالطائراتهذهالمزارعون

.الشتلاتوحصرالتربةتآكلعنوالكشف

شديدةالطائراتهياليا،تدفعالتيأطائراتاوأخف

واحدمقعدذاتالطائراتوهذهالصغر.ومتناهيةالصغر،

بمحركالياوتدفع،كجم012منأكثرحملتستطيعولا

الحح!ا.حيتسصتيراتتماوتومي.المحركاتثنائيةنفاثةطائرات

-أإيرداصالطائرةمث!-صحمةتجاريةحويةحطوططائراتفتشمل

مت!!-والخفيمةاصعيرةاا!ائراتاتضملوكذاك.أعلاهالممينة0،31

!مالأكترإيرباصئرةا!اأاتتسعراليسار(.)علىمشيشى،سسنائرةالصاأ

ركا!.9س!زأححلتستطهيعفلاسمساا!ائرةاأماراكا،052

العسكريةالطائرات

خاصةواجباتتؤدي

اطبلاد.المسلحةللقوات

الحفاثة-المقاتلاتتحقق!

تورنادولمطائرةمتل

دفاعيةقوة!3-!ص

وهحومية.



متناهيةالطائرأتوتطير.مروحةيدفعصغيرداخلىاحتراق

عند،اساعةكم092علىتزيدسرعاتعندالصغر

فيالطائراتهذهويقود.م.0097علىتزيدارتفاعات

كثيرفىالقوانينوتنظم.ورياضيونهواةطيارونالألمماس

للطائراتالأقصىوالارتفاعوالسرعةالحجم،الدولمن

الصغر.متناهيةوالطائراتالصغر،شديدة

مهماتالطائراتهذهتؤدي.العسكريةالطائرات

الطائراتمنوالقليلللبلاد.المسلحةللقواتخاصة

وأالنقلطائراتمنخاصةنماذجالأصلفيهيالعسكرية

منبشرأئهاالمسلحةالقواتقامت،الخفيفةالطائرات

القواتتستخدم،المشالسبيلفعلى.الطائراتمصانع

الطائرةمنخاصةنماذجالمتحدةللولاياتالمسلحة

الطائراتتزويدلإعادةكخزانأوالجنودلنقل70،7بوينج

الجو.فيبالوقودالأخرى

مهمةلأداءخصيصاالعسكريةالطائراتمعظموتنتج

طائرة:المثالممبيلعلىتكونكأن.محددةعسكرية

وتعد.نقلطائرةأوبحريةأعمالطائرةأوقاذفةأومقاتلة

)سابقا(،السوفييتىوالاتحادالمتحدةالولاياتمنكل

الماوراتبإجراءالطائراتهدهتقوم.الجويةالاستعراضاتطائرات

الحويةللقواتالتالعالأحمرأحسهمافريقالصورةوتظههر.الدقيقة

طائراتم!الكتيرتبى"!هوك"!.بالطهائراتالمزودالبريطانيةالملكية

.الغرضلهداحصيصاالجويةالألعاب
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الدولوتتعاون.العسكريةللطائراتالرئيسيينالمنفجين

إنتاجمشروعمثل،مشتركةمشاروفيكذلكالأو!وبية

منكلإنتاجهافياشتركالتيتورنادوبانافياالطائرة

العسكريةالطائراتوتشمل.الغربيةوألمانياوإيطاليابريما،نيا

التابعةالجويةالقواتطائرةمثلالعالمفيأطائراتاأض!خم

علىالقادرةجالاكسيأ5سطرازالمتحدةللولا.يات

أسرعتشملكذلكجنديا.035أودبابتين!!ل

طائرةأ،71س.رلوكهيدالطائرةمثلالعالميةالطائرات

إلىيصلارتفاععلىالتحليقتستطعالتيتحطلاعالاس

كم/ساعة.3و002علىتزيدوبسرعة،م000203

والهبوطالإقلاعتستطعطائرات.البحريةالطائرات

هي:البحريةالطائراتمنأنواعثلاثةوهناكالماء.فوؤ،

الطائرات3-،الطائرةالقوارب2-،العائمةالطائراتأ-

ئية.!االبره

العملتستطيعالطائرةوالقواربالعائمةوالطائرات

مزودةأرضيةطائراتالعائ!ةوالطائراتفقط،الماءفوؤ،

الطائرةالقواربأما.العجلاتمنبدلآكبيرةبعوامة

فوقالطفووتستطيعالماء،تسربضدمحكمف!سمها

بالأسمدةالزراعيةالمحاصيللرشتستخدمالزراعيالرشاتطائم

وتحملبطيئةسمرعةلتطيرالطائراتهدهوتصمم.والمميداتالسائلة

السائلة.الكيميائياتمنكبيرةخزا؟،ت

وتستخدمالمسواء،علىالأرضأوالماءفوقتعملالبرمائيةالطائرات

الماءالطائرةوتسح!.الغاباتحرائقلمكادحةأحياساالبرمائيةالطهاشة

علىلرشهتقومثمب!يتها،داخلالمتبتةحزاناتهاإلىلبحيراتمن

الجو.منالحرجمق



ئرةلطاا434

ستول.فطائرات

العموديوالهبوط)الإقلاع

تاطاء(القصيرأو

والهبوطالإقلاعتستيم

كراتعلىأوممراتدون

هدهوتستطيع.قصيرة

بسهولةالهبوطالطائرات

وتستحدمالبواحر،على

المدنفىالصغيرةالمهابط

الائية.والمماطقالكبرى

هاريير،الطهائرةوتستطهيع

الإقلاع)اليمير(،إلىالمبية

الأراصيصوالهبوط

.الغاباتداحلالممهدة

طائراتالبرمائيةوالطائراتتماما.اسحفينةهيكلمثلالماء

وأعوامتهافىمثبتةبعجلاتمزودةطائرةقواربأوعائمة

وألأعلىالعجلاتجذبالطارويستطيعهيكلها.في

سواء.حدعلىوالماءالأرضعلىلتهبطأولتقلعلاسفل

لأداءمصممةطائرات.عةالحاالأغراضطائرات

التيالمحاصيلردتقطائراتالأنواعهذهمن.خاصةمهام

والمبيداتبالخصباتحقولهمالرلقالمزارعونيستخدمها

أبميئةبسرعةلتطهيرمصممةالطائراتوهذه.السائلة

السائلة.بالكيميائياتمملوءةكبيرةخزاناتولحمل

خصيمئامصممةكندا،فيالمصنعةالبرمائيةوالطائرات

الهبوطالطائرةهذهوتستطع.الغاباتحرائقلمكافحة

الماءمنلتر008.3علىيزيدماوسحب،البحيراتفوق

اتجاهفيالطائرةوتقلع.لذلكخصيصاالمجهزةخزاناتهافي

الأغراضطائراتومنالماء.منحمولتهالتسقطالحريق

وأالمسابقاتفيالمستخدمةالطهائرات،كذلكالخاصة

بخفةالطائراتهذهوتتسم.البهلوانيةأوالجويةالألعاب

طائراتأنواعمن.الصعبةالجويةللمناوراتوأدائهاالوزن

وتصنعالمنزليالتجميعطائراتأيضاالخاصةالأغراض

المالك.بوساطةللتركيبمعدةمجموعاتفىأجزاؤها

وأالعموديوالهبوطالإقلاعبطائراتيسمىماأما

للإقلاعصم!تطائراتفهيممتول(.)فالقصير

تحتاجلابحيثالقصر،شديدممرمنأوالعموديوالهبوط

وتحتاج.والهبوطللإقلاعام05منأطوللممرالطائرة

وهناكالقدر.هذاأضعافعشرةإلىالعاديةالطائرات

وتهبطتقلعأخرىطائراتبينماتماماعمودياتقلعطائرات

.قصيرةمسافةفي

القصير،أوالعموديوالهبوطالإقلاعولطائرات

،كبيرةعسكريةقيمةهارييرالبريطانيةكالطائرة

علىأوصغيرةطائراتحاملاتعلىالهبوطلاستطاعتها

الإقلاعطائراتتخدم.الغاباتداخلالممهدةالأراضى

تستطعفهي.التجاريةالجويةالخطوطفىالقصيروالهبوط

غيرمهابطأوالكبرىالمدنفيصغيرةمطاراتامشخدام

النائية.المناطقفيالتمهيدجيدة

الطائرةأجزاء

الطائراتمنالقليلعدافيما-الطائراتكلتتكون

هى:الأجزاءوهذه.الرئيسيةالأجزاءنفسمن-التجريبية

الذيلمجموعة3-)الجسم(الهيكل2-الجناحأ-

.المحرك5-الهبوطجهاز4-

هيكل-المحركعدأفيما-الأجزاءهذهكلوتشكل

الرئيسيةالأجزاءالمقالةمنالجزءهذاويناقش.الطائرة

ومختلفوآلاتهاالطائرةقيادةأجهزةوكذلك،للهيكل

شرحسمالمقالةمنالتاليالجزءوفي.المراوحأنواع

.المحركات

جانبكلمنالخارجإلىالطائرةجناحيمتد.الجاح

تقريئامستوللجناحالسفلىوالسطح.الطائرةجانبيمن

آلشكلهذايساعد.مقوسالس!إلعلويبينما

عنالطائرةتر!التيالر!قوةتوليدعلىالانسيابي

تطيركيففقرةانظرالجو.فىعليهاوتبقيالأرض

توليدفيالجناحشكليساعدكيفتشرحفهي،الطائرة

البر!.قوة

وللجناحالفلز.منالطائراتأجنحةمعظموتصنع

ويغطي.عرضيةوأضلاع،طوليةقوائممنيتركبهيكل

.ألومنيومسبيكةمنعادةيصنعرقيقبغطاءالهيكل

أجنحةلهاالطائراتومعظم(الفلزاتمنخليط)السبيكة

الجسم.فىتمامامثبتةكابولية
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محموعة،الجسمالحناح،:هيالرئيسيةوالأحزاء.الطائرةأجزاء-تشيروكيبيبرطراز-خفيفةلطائرةالرسمهذايبيئئرةلطااءجزاأ

بحائية.أجزاءفهىبالجناحالموحودةوالعضاداتالضلوعمثلالأخرىالأجزاءبعفه!أما.والمحرك،الهبوطجهاز،الذيل

توجيهفىللتحكمتحريكهايتمأسطحوهى،والموازنات،والدلة!والقلابات،الجنيحاتتشملأخرىأجزاءأيضاوتوجد

والحلفى.الأمامي4وحرفي،وطرفه،الجناحجذر!!ذلكالرسمويبين.الطائرة

،لكامليتحركأدقىيلذدوارصفضو"-!س

ورادعةزدموازعسفة

!ا"يالق!سةهوا!لأا

ا!فى!ا-لىف!م11إضما!توازسطيح

-*-ص

حيةملاءصواأ

الحاحطرف

لل!

الأ!اميل!

أمامية،وحافة،وطرفجذر،الطائرةولجناح

المثبتالجناحمنالجزءهوفالجذر.خلفيةوحالمحة

الجسم،عنالأبعدالجناححافةهووالطرف،بالجسم

.الجناحمقدمةفىالمقوسةالحافةهىالأماميةوالحافة

ثم،الأماميةالحافةمنابتداءالجناحسمكويزداد

كالسيئ.الحادةالخلفيةالحافةحتىللخلفينحدر

منقليلاأعلىالجناحطرفايكونالطائراتمعظموفى

راويةذاجناحاالحالةهذهفيالجناحويعسمى.جذريه

زوجية.

التثبيت،سفليةالأجنحةتكونالطائراتمعظموفى

توجدأنهإلا.الجسممنالسفليالجزءفيمثبتةأنهاأي

!فقيبتثبتحيث،وسطىأجنحةذاتطائرات

أجنحةذاتطائراتهناككذلك.الجسمجانبعلو

للجسم.العلياالحافةقربالأجنحةتثبتحيثعليا،

قائمةزاويةلهاالأماميةالحافةتصنعالمستقيمةوالأجنحة

منالنوعبهذاالطائراتمعظموتزود.الجسممع

عاليةبسرعاتالطيرانفيممتازايكونأداءهلأن،الأ-تجنحة

السواء.علىءنخفضةأو

وبخاصة-السرعةعاليةالطائراتمنولكثير

هذهوتميل.خلفيامتدادذاتأجنحة-النفاثةالطائرات

منولقلة.الطرفحتىالجذرمنابتداءللخلفالأ-جنحة

المثلثيوالجناح(.أمامي)امتدادذاتأجنحةالطائرات

مساويافيهاالجذرطولويكون.الهندسيالمثلثيشهء

الخلفإلىالأمامىالحرفيمتدبينما،الجسملطولتقر!با

طيرانسرعةللطائرةالتصميمهذاويوفركبير.حرأفبان!

وتزود.الهوائيالسحبقوةمنيقللأنهكما،أيةعا

الهندسيالشكلذاتالسرعةعاليةالحربيةالطائرات

تحريكيمكنحيث،المتحركةبالأجنحةيسمىبماالمت!ير

الأجنحةتكونفعندماالجو.فيالطائرةوالأ-حنحة

للطيرانمناسباذلكيكون،المستقيمالوضعفىجةخالم

رفعقوةالوضعهذافيتتولدحيث،منخفضةعاتبس

الخلفيالامتدادوضعفيالأجنحةكانتإذاأما.إضافية
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الهبوطوجهازوالذيلللجناحالهندسيالتصميم
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أفضلفيتكونالطائرةفإنمثلثى،جناحشكلعلى

الطائراتأجنحةمعظموفي.العاليةللسرعاتأوضاعها

توازنعلىالمحافظةعلىتساعدمتحركةتحكمأسط!ح

بطولمفصليامثبتةمقاطعالجنيحاتالجو.فيالطائرة

لأسفلأولأعلىتحريكهاويمكن.للجناحالخلفيةالحافة

منالاتزان)أيللطائرةالعرضىالاستقرارفيللتحكم

فيللتحكمالجنيحاتوتستخدمالآخر(.للجانبجانب

.الالتفافأجلمنيساراأويميناجانباتميلالطائرةجعل

الجنئيخخفض،أعلىإلىالجنيحينأحديرتفعوبينما

فيمفصلياشبتالطائراتمعظموفي.لأسفلالثانى

الموازنة.تعديلسطيحيسمىسطح،جنيحكلنهاية

الجهدلتخفيفالسطيحهذاالطائرةقائدويستخدم

فيالطائرةتوازنعلىالمحافظةأجلمنقبلهمناللازم

منكلعلىموازنةتعديلسطحاتعادةوتوجدالجو.

ويشرح.الجنيحاتعلىالموجودةكتلك،والرافعةالدفة

الطياريستخدمكيف،الطائرةقيادةالمعنونالجزء

الموازنة.تعديلسطحات

هذهوتوضع.بقلاباتالطائراتمنالكثيروتزود

قربللجناحينالخلفيالحرفبطولمفصلياالمثبتةالأسطح

الطائرةلمساعدةلأسفلالقلاباتخفضويتمالجذر.

الهوائىالسحبقوةولزيادةالإقلاعأثناءالر!قوةوزيادة

.الهبوطأثناء

فيمثبتةإضافيةتحكمأجهزةالطائراتولبعض

الرفعتخفيفجهاز،المثالسبيلعلى،فهناك.الجناحين

كلامنالعلويالجزءعلىمثبتسطحوهو)المدادات(

الرفغتخفيفجهازيرفعالطائرةلقائدويمكن.الجناحين

الرفعتخفيفجهازالطاررفعإذاأما.هوائيةمكابحلعمل

هذانفسفىتميلالطائرةفإنفقط،واحدجانبفي

الطائراتبعضفيالرفعتخفيفأجهزةوتحل.الاتجاه

الجنيحات.محل

الحرفعندمفصليامثبتسطح،الأماميةوالشريحة

وتنحدر.الجناحينلكلاالخارجيالطرفقربالأمامي

،للأمامخارجة-الخفضةالسرعاتعند-آلياالشريحة

فتحة،والشق.الرفعقوةتوليدعلىالأجنحةفتساعد

منكلقربمباشرةالأمامىالحرفخلفتوجدصغيرة

قوةتوليدعلىأيضاالشقانهذانويساعد.الجناحطرفي

المنخفضة.السرعاتعنداكبررفع

فوقإما-الطائراتمنكثيرفي-المحركاتوتثبت

معدفيغلافداخلالمحركاتوتوجدداخلها.أوالأجنحة

وتتسع.الجناحأسفلعادةيوجد،المحرككنةيسمىمغلق

الوقودخزاناتلاحتواءداخلهافيالأجنحةمعظمأيضا

الإنارةكشافاتمنمختلفةانواعوتتوزع.الهبوطوجهاز

الجناحطرفيمنكلعندفيوجد.الطائرةأجنحةعلى

فالضوءللمو!.تحديدضوءأو،ملونملاحيضوء

أماأحمر،لونذايكونالأيسرالجناحطرفعندالموبرخود

.اللونأخضرفيكونالأيمنالطرفعندالموجودالفوء

الأولى-اللمحةمن-يمكنالضوقن،هذينرؤيةوعند.

.الطائرةسيراتجاهتحددد

ذيلها.حتىمقدمتهامنالطائرةجسميمتد.الجسم

المغطى،الأنبوبيالشكلالطائراتمعظمجسمويأضت

المحركأحاديةالطائراتوفي.الألومنيوممنخفيفبغلات

بعضلكن.للجسمالأمامىالجزءفىعادةالمحركيثبتط

الجزءفيكلهاأومحركاتهاأحديثبتالنفاثةالطا!رات

الجسم.منيالخلة

والطاقم،،التحكمأجهزةبداخلهالجسمويجمع

الطائراتفي،الجعسمويحتوي.والبضائع،كابوالر

واحد.وراكبللطيارفقطشسعقمرةعلى،ال!كيرة

لماتتسعالتىالطائرةفيالركابمعالطائرةقائدويسلعم!

الكبيرةالطائراتمعظموفى.ركابوستةاكبين،)بين

وفى.والبضائعللركابوأخرى،للطاقممنفصلةقمرة

يكون747،بوينجالطائرةمثل،الأضخمال!ئرات

والبضاب.الركابمنلكلمنفصلانطابقانبالقهسة

.الطائرةمنالخلفيالجزءهي.الذيلمجموعة

الطائرةقيادةفيالتحكمعلىالذيلمجموعةوت!،عد

الذيلمجموعاتومعظمالجو.فياتزانهاعلىواهـافظة

أفقيبن.ورافعةوموازن،رأسيتينودفةزعنفةمنتتكون

مؤخرةعلىلتحافظ،حركةدونثابتةرأسياالزعنفةوتقة!

الطرففيالدفةوتثبتيسارا.أويميناالتأرجحمنالطا.رة

فىللتحكمالجانبينمنأيفىوتتحركللزعنفة،الخلفي

.الدورانأثناءالطاءرة

ويعمل،الذيلعندمثبتاصغيراجناحاالموازنويشبه

محافظاأسفلأوأعلىإلىالتذبذبمنالذيلمنععلى

.للطائرةالأفقيالاستقرارعلى

للموازن،الخلفىالطرففيالرافعةوتثبت

مقدمةليخفضأوليرفعأسفلاوأعلىإلىالطارويسهـكها

الطاءرة.

بالكامل،يتحركأفقيذيلالحديثةالطائراتولمعظم

هذهفىالأفقيالذيلويتحرك.والرافعةالموازنمنبدلا

الطائراتتزودوربما.أسفلأوأعلىإلىبكاملهاهـالة

كاملالأفقيالذيلأوالرافعةعندالموازنةتعديلبسمايح

عندالموازنةتعديلبسطحفقطبعضهايزودبينما،الحرءكة

الدفأة

بعضففي.مختلفةوترتيباتأشكالالذيلولمجموعة

زاويةتصنعبحيثرأسياوالدفةالزعنفةتثبت،الطا.شات
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بزاويةيميلانأخرىطائراتفيبينما.الجسممعقائمة

تكونالتيالنفاثةالطائراتمعظموفي.للخلف!حادة

واشافعةالأفقياالموازنشبت،الجسممؤحرةفىمحركاتها

قربها،أوالراشعة،والرأسيللذي!!العلياالنهايةقربأوعبر

لبعضالذيلمجموعةتكونرالمعتاد.منأطولويكونان

رافعةمنهاكلفىمثبت7شكلعلىالخفيفةالطائرات

الموازنة.تعديلوسطح

منويتكون.السفلىالعربةجهازأوالهبوطجهاز

عندمافوقهاالطائرةتتحركالتيالعواماتأوالعجلات

وزنالهبوطجهازويتحملالماء.أوالأرضعلىتسير

الماء.أوالأرضعلىسيرهاعندالطائرة

ففى.الهبو!أأجهزةمننوعانالأرضيةوللطائرات

عجلتينمنأ!بوصأاجهازيتكون،الخفيفةالطائراتبعض

أماالذي!!،تحتثالثةوعجلة،للجسمالأماميالجزءأسفل

يت!صن،ثلاثيهبوطجهازفلهاالأخرىالطائراتمعظم

وعحلتينالمقدمةأسفلعجلةمن-الخفيفةالطائراتفي

وكثير،جناحكلتحتواحدةأو،الجسممنتصف!تحت

من:يت!صنثلاثيهبو!أجهازلهاالكبيرةالطائراتمن
21إلىيصلماويتضمن،الرئيسيالهبوطجهازأ-

بهالمقدمةهبوطجهاز2-،الجناحينمنكلأسفلعجلة

الأكثر.علىعجلتانأوعجلة

ا-ح!الشت!أ!تفي7آ

(9+أ

؟+(

ألاأ

(

الجهازويبقى.للطيقابلأو،ثابتإماالهبوطوجهاز

سرعةمنيخفضمماالطرانطوالالممتدوضعهفيالثابت

طيمعظمهافيفيتمالسرعةعاليةالطائراتاما.ئرةأ!اأا

لداخلإما،الإقلاعإتمامبعدلأعلىجذبهاأوالعجلات

الجسما.داخلإلىلإماالأجنحةا

الماءتعسربضدالمحكمالمائيةالطائرةجسمويقوم

،العواماتأما.الوقتنفسفيوقمرةهبوطكجهازبعمله

وللطائرات.العاديةأ!ائراتافيالهبوطجهازمقامفتقوم

تطوىعجلات-والماءالأرضمنتعملالتي-البرمائية

الجسم.أوالعواماتفىمتبتة

،القيادةقمرةداخلفي.والعداداتالتحكمأجهزة

والعداداتالقيادةأجهزةمختلفالطائرةلقائدتتوفر

تقومقيادةعجلةالطائراتولمعظم.الملاحيةوالمساعدات

الأنواعمنقليللعددبينما،افعةأواالجنيحاتبتشغيل

الرشوطائراتالمقاتلاتمتل-أ!ائراتامنالحاصة

فىوتتحكم.القيادةعجلةمنلدلأللتحكمعصاالزراعي

العدادأتمنعددكذلكويوجد.دواستانالدفةتشغيل

اشيت،وضغطالوقود،استهلاكلتسجيلبالمحركالمتصلة

الطيرانعداداتأما.المحركعنالمعلوماتم!ذلكوغير

المقدمةتوجيهوزاوية،والارتفاع،أطائرةاسرعةفتبين

الهواء.في(المقدمة)وضع

)إلى747،!يح،للطائرةالمعقدةاللوحاتول!!اليم!!()إلىكيئأيركرالتبيشللطائرةلمسياالمبسطةاطوحةاينضاوحالعداداتلو!

يراقبطيرادمهدسفهماك747ئرةا!اأافيأما.الأماميةااللوحةلىالمثبتةالأحهرةفىالتحكمالمساعدوالطيارالطيارم!ك!!ويستطكيعاليسار(.

اليصى.اللوحةع!المتبتةالأحهزةا
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الجهازهذأويتصلالى،طيار،الطائراتولبعض

وجهتهافىالطائرةعلىألمحافظةوشولىالتحكمبأجهزة

الى،بطيارالحديثةالجويةالخطوططائراتكلوتزودآليا.

الإلكترونيةالمساعداتمنذلكوغير،محمولوبحاسوب

.الرادار،مثل

والعداداتالتحكمأجهزةعنالمعلوماتمنوللمزيد

الجويةا!للاحةوفقرة،الطائرةقيادةفقرةانظر،الطائرةفي

المقالة.هذهضمن

الطائراتتدفعوهي(المروحيةأو)الدواسر.المراوح

المحركاتذاتوكذلك،التوربينيةالمروحيةالمحركاتذات

هذهمعظموفىالهواء.خلالالمكبسية()أوالترددية

قليلوفيبها.خاصمحركمروحةلكليكونالطائرات

تدارأي-مشتركبمحورالمراوحتدارالطائراتمن

معظمفىالمروحةوتثبت-واحدبمحركمروحتان

مقدمةعند-المروحةوأحادية-المحركأحاديةالطائرات

التيالطائراتفيوالمراوحالمحركاتتثبتبينما.الجسم

الأجنحة.عندواحد،محركعلىمحركاتهاعدديزيد

بينما.ريشتينذاتمراوحالطائراتولبعض

إلىعددهايصلريشذاتمراوحالكبيرةللطائرات

فيالتحكميمكنمراوحالطائراتمنولكثير.خمس

الريشزاويةتغييرالطائرةلقائدويمكنخطوتها.مقدار

!ماورةأو،خاصةسرعةفلكلالطيرانأثناءالمراوحلهذه

تكونوعندما.تناسبهاللري!محددةزاويةأو،معينة

أفضل.بكفاءةالطائرةتعملالصحيحةالزاويةعندالريش

بتغييرالتحكميمكنفلاالثابتةالريشذاتالمراوحأما

ريشهازواياضبطيتم،السرعةثابتةوالمحركاتزواياها.

أ!اءوكأ!ابتةالمحركدورانسرعةعلىيحافظبحيثآليا

الجوية.المناورات

لكيقائمةزاويةإلىتدارأنيمكنالمراوحري!وبعفه!

تقويموشم.الطائرةسيرمإتجاهموازيةحوافهاتكون

ضماناالمحركتعطلعندالمروحةتدويرمنالريحلمنعالريش

سملامته.

كيفية،المقالةهذهمنالطائرةتطيركيففقرةوتشرح

الهواء.خلالالطائرةبدفعالمراوحقيام

للطيراناللازمةالقدرة

وتستخدم.الطائرةلطيراناللازمةالقدرة،المحركيولد

محركاتأ-:المحركاتمنرئيسيةأنواعثلاثةالطائرات

محركات3-نفاثةمحركات2-مكبسيةأوترددية

والأقلوزناالأكثرهىالتردديةوالمحركات.صاروخية

المحركاتبينما،الأنواعهذهبينمنللقدرةإنتاجا

.للقدرةإنتاجاالأكثرهيالصاروخية

منأكثروتستخدم.المكبسيةأوالتردديةالمحركات

الطائراتفمعظم.الطائراتمحركاتأنواعمنهاغير

بمحركاتمزودةالكبيرةالطائراتمنوكثير،الصهكيرة

المحركويديرأكثر.أومروحةالطائراتولهذه.ترد)-ية

الجو.فىالطائرةلدفعقوةلتتولد،حةالمرو

عملهتشبهبصورة،الطائرةفىالمكبسيالمحركويعمل

خليطبحرقالمحركيقوم،الحالتينكلتاففي.السيارةفى

انفجارايحدثمما،أسطواناتداخلوالهواءالبنزينمن

إلىالأسطواناتداخلللحركةالمكابسدفعإلىيؤدي

الطائراتاهـخمرا
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عمود،الدافعةالحركةهذهوتدير.ألمسف!!وإلىأعلى

وفي.للدورانالطهائرةمروحةبدفعيقومالذي،المرفق

فيتؤديأخرىأجزاءبدشعالمرشقعموديقومالسيارة

اكتردديالمحركأنإلا.العجلاتدورانإلىالنهاية

فيالمستخدممثيلهعنيختلور،الطائراتفيالمستخدم

محركاتمعظمففي.المواحيمنكثيرفيالسيارات

متوازيين.خطينفيأودائرياالأسطواناتترتب،الطائرات

خطفيإماترتبفإنها،السياراتمحركاتفيأما

محركاتوتستحدم7.ش!صلعلىوإماواحد،مستقيم

البطارياتمنبدلآالمغنيطيسمىجهازاكذأكالطائرات

الطائراتمحركاتمعظمتبريدويتم.الشرارةلإحداث

المغنيط.،البترولانظر:الماء.منبدلاأ!واءبا

،الكيلوواطبوحدةدديةا!المحركقدرةتقاس

بينالطائراتمحركاتمعظمقدرةوتتراوح

ونحوالمفرد،المحركذاتالصغيرةللطائراتكيلوواط22

وقد.المحركاتثنائيةالكبيرةللطائراتكيلوواط003

المستخدمةللقدرةإنتاجااكتردديةالمحركاتأكثركان

القاذفةالطائرةعلىالمثبتالمحرك،الطائراتلد!

الطائراتبينمقارنة

المحركاتذات

والطائراتالترددية

النفاثة

قدىرةرادتكلماوعموما،!حركها.قدرةص!أعواء،اشا!لأرتماععروقدرتهاذهـةللصاأأجمةأصعاااعصوىاالسرعةتما

سرعةأقصىبينالمتسك!!هداويقارنحملنها.تستصيعاختىالححوأ!ة:رادتائهااصيراسرعهرادترهـدالصاامحركات

مروحيةوطائرة،نفاتةطائراتتلاتو،!!دديه:م!هـشاتا:!تدصعي!ساتصاااضا،تالإقا،عازرورالصلاقا

تنطلق!التوربيسيةوالروحيةأحماتةاشاتأ!اااأدامثاهـصه:ت!!.كثاتسحركلولساصةعدارممر:حهتدشعلوربيية

لتحقة!إماحديدةطائرةصلزسصمما.ادهـدديةشا!المحردا!أ!ائرا!اصح-راألعلحمواحهزحطشرألسرعات

!لتيهما.أر،الارتفاخع!أصقدرةا!يريادةأواكسرعةفيريادة
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2722يولدكانوالذي36،-بالعملاقةالأمريكية

ولم.العشرينالقرنمنالأربعينياتأواخرفي،كيلوواط

هذهمثلتستخدمالسريعةأوالكبيرةالطائراتتعد

هذهفمثل.العاليةالقدرةذاتالتردديةالمحركات

وزناأخفنفاثةبمحركاتآلياتدفعأصبحتالطائرات

منهاأكثرقدرةتولدأنهارغمالتردديةالمحركاتمن

معظمفيتستخدمالتردديةالمحركاتومازالت.كثيرا

المحركاتمنأفضلبصورةتعملحيثالخفيفةالطائرات

المنخفضمة.السرعاتعندالنفاثة

الطائراتالنفاثةالمحركاتتمكن.النفاثةالمحركات

لكن.عاليةبسرعاتطويلةمسافاتالسفرمنالكبيرة

مرضيةبصورةتعملأنمنأيضالهالابدالنفاثةالمحركات

الاليللدفيتستخدمحتىالمنخفضةالسرعاتعند

أنواعثلاثةوهناك.الطائرةهبوطسلامةأجلمنللطائرات

نفاثتوربينيمحركا-:هي،النفاثةللمحركات

توربيني.مروحيمحرك3-مروحيتوربينيمحرك2-

يحققنفاثمحركأولهوالنفاثالتوربينيوالمحرك

ومثل.الطائراتبعضفيللانيستخدمومازالنجاحا،

النفاثالتوربينيألمحركيسحب،الأخرىالنفاثةالمحركات

عنويتولدبالوقود.خلطهبعدويحرقه،أمامهمنالهواء

العادمغازاتتندفعحيثللعادمقوينفثالعمليةهذه

فيشسببمما،فائقةبسرعةمؤخرتهإلىالمحركخلالمن

الدفعانظر:.مساويةعاليةبسرعةللأمامألمحركتحرك

قرصايدير،المحركفوهةالعادميتركأنوقبل.النفاث

انظر:.الختلفةالمحركأجزاءالتوربينفيدير.للتوربين

لتوربين.ا

تقريباالحديثةالجويةالخطوططائراتكلوتزود

النفاثةالتوربينيةالمحركاتتماثل،مروحيةتوربينيةبمحركات

المروحىالتوربينيوالمحرك.التحسيناتبعضإجراءمع

،النفاثالتوربينيالمحركمثلمثلهالأحوالمعظمفىيعمل

الهوأء.منكبيرةكميةتسحبأماميةمروحةلهأنإلا

لتوليدالوقودمعللاحتراقالهواءهذامنفقطجزءيتجه

عندالعادمغازإلىفينضممالباقيالهواءأما،العادمنفث

النابخالعادمبذلكويصبح.المحركفوهةمنمعاخروجهما

..النفاثالتوربينيالمحركعادممنحرارةوأقلقدرةأكثر

يستهلكهمماأقلوقوداالمروحيالتوربينيالمحركويستهلك

أنهكماأقل،ضوضاءويصدر،النفاثالتوربينيالمحرك

البطئة.السرعاتعندأفضلبصورةيعمل

توربينيامحركا،التوربينيةالمروحيةالطائرةوتستخدم

الفائقةالقدرةبنوتجملذلك.الأماميةالمروحةلدفعنفاثا

علىالأفضلالمراوحوقدرةالنفاثالتوربينيللمحرك

منخفضة.سرعاتعندالطيرأن

نادراأنهاإلا،النفاثةالمحركاتمنأخرىأنواعوهناك

هوالتضاغطيالنفاثفالمحرك.الطائراتلدفعقستخدمما

لكنه.للقدرةإنتاجاوأكثرهاالنفاثةألمحركاتأنواعأبعم!ط

ألمحركويستخدم.فقطالعاليةالسرعاتعندإلابممللا

)وهيالطائرةالقذائفدفعفيأسالمئاالتفماغطيالنفات

المحركأما.للأسلحةوكذلكطيار(،دوناتطائم

أنهإلا.مبسطنفاثمحركأيضمافهوالنبضيافماألوري

،شديدةضوضاءويصدرالوقودمنكبيراقدرايست!لك

.النفاثالدفعان!:.الطائراتلدفعيصلحلافهوودهذا

بصورةالصاروخيالمحركيعمل.الصاروخيةالمحركات

حاجةفيليسأنهعدافيما،النفاثالمحركلعملمثابهة

المحركأداءويتحسن،الخارجيالجومنبالأكسجيندللتزو

يستهلكأنهإلاجدا،العاليةالسرعاتعندالصطروخي

ويظل.تشغيلهتكلفةمنيرفعكاالوقودمنعالياقدرأأيض،

فىممببالحظةأيفىالصاروخيالمحركانفجاراحتحمال

ركابا،تحملالتيللطائراتالاليللدفعاستخدامهعد.أ

خطورته.لشدةنظرا

يستخدمالصاروخيالمحركفإن،عيوبهمنالرغموعلى

النفاثةالطائراتمنقليلعددفهناك.الطائراتأرر!أحبأنا

صاروخيةمحركاتتستخدمالتيالتوربينيةالمروحيةأو

كانتإذاعاليةبسرعةالإقلاخعلىلمساعدتهاص!!رة

المحركاتوتثبتقصير.ممرمنللإقلاعأوكبيرةالح!!لة

وقد.أجنحتهاأسفلأوالطائرةبجسمإماالصاروخية

منلكثيرالاليللدفعالصاروخيةالمحركاتاستخدمت

،ا-إكسبيلالطائرةمثل،الصوتيةفوقألاختباراتطاق

.الصاروخانظر:510-إكصالأمريكيةواديائرة

الطائرةتطيركيف

هي:،رئيسيةأرئقوىالطائرةطيرانفيتتحكم

قوة4-الهوائيالسحبقوة3-الرفعقوة2-الجاذبيةا-

فيالطائرةتجذبالتيالطبيعيةالقوةهيوالجاذبيةالد:ث

إلىالطائرةتدفعالتىالقوةف!الرفعقوةأما.الأرضاتجا!

حركةبسببالقوةهذهوتتولد.الجاذبيةقوةضدأعلإق

هىالهوائيالسحبوقوةالهواء.خلالالطائرةجناح

وقوة.للأمامالطائرةلحركةالهواءلمقاومةالطبيعيةةالقم

وتتسبب،الهوائىالسحبقوةتضادالتيالقوةهيالداو

مراوحبولمماطةالدفيقوةوتتولد.للأمامالطائرةحركةفي

الرفعقوةتتساوىوعندما.النفاثةالمحركاتأوالطائرة

قوةمعالدفعقوةوتتساوى،الجاذبيةقوةمعللماائرة

مستو.مستقيموضعفىالطائرةتطير،الهوائيالىحب

فىالطائرةتبدأ،الأرلغالقوىهذهمنأيتتغيرندماوى

الوضئ.تغييرأوألاتجاهتغييرأوالدورانأوالصمعود،
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بهاتؤثرالتيبعفالطرق،المقالةمنالجزءهذاويناقم!

كيفالتالىالجزءويناقش.الطائرةطيرانفيالأربعالقوى

.القوىهذهفيالطياريتحكم

المحافظةالجاذبيةقوةتحاول.الرفعوقوةالجاذبيةقوة

الكرةنحوجذبهاأوالأرضسطحفوقالطائرةبقاءعلى

الأرضعندذبيةابوقوةالجو.فيتطيرعندماالأرضية

الجو،فيوتبقىالطائرةتقلعولكى.الطائرةوزنتساوي

قوةعلىتزيدلأعلىرفعقوةتوليدمنلجناحهالابد

ا!واءاضعطتغيربسببالرفعقوةوتتولد.لأسفلالجاذبية

علىالطائرةتحركتكلماللجناحالانسيابىالمقطعحول

أ!واء.أفىأو)المدرج(الممرأرض

الأجنحة،باستخدامللطيرانالاولىالمحاولاتفشلت

المحدبالس!إلعلويأنحينئذمفهومايكنلمحيث

وبعد.الرفعقوةتولدفيالسببهوالطائرلجناح

صئأجنحةفىالناسبدأ،الحقيقةهذهاكتشاف

قليلا.محدباالعلويسطحهايكونبحيثالطائرات

التيالطريقةبسفس،اللازمةالرفعقوةتولدتوبذلك

الطائر.جناحبهايعمل

الجناحعلىأ!واءاضغطفإنواقفةالطائرةتكونعندما

أطائرةاتتحركوعندما،يتساوىأسفلومنأعلىمن

ولمجحركوأسفلهالجناحفوقالسريانفىالهواءيبدأ،للأمام

مسارفىأصلجناحالمحدبالعلويالسطحفوقالمارالهواء

المآرالهواءويتحرك.ضغطهيقلبينماسرعتهفتزيد،منحن

لذلكفتبقى،مستقيمخطفيللجناحالسفليالسطحعلى

دائماالمرتفعالضغطمنطقةوتحاول.ثابتينوضغطهسرعته

الهواءفإنولهذا.المنخفضالضغطمنطقةاتجاهفىالحركة

أعلىالهواءاتحاهفيأعلىإلىالحركةيحاولالجناحأسفل

الالتقاءمنفبدلا،لذلك.طريقهيحجزالجناحلكن.الجناح

برفعالمرتفعالضغطمنطقةتقوم،المنخفضالضغطبمنطقة

قوةزادت،الطائرةسرعةزادتوكلماالجو.فيالجناح

أثناءفيلسرعتهاالطائرةوبزيادة.الجناحيولدهاالتيالرفع

متزايذا.رفعاجناحهايولد،الإقلاعقبلالممرعلىحركتها

وزنعلىالجناحأسفلالضغطيزيدعندماالأمر،نهايةوفي

تقلع،الجاذبيةقوةمنأكبرالرفعقوةوتصبح،الطائرة

.ئرةلطاا

الجناحيستطيع.الدفعوقوةالهوائيالسحبقوة

خلالللأماممتحركايكونعندمافقطالرفعقوةتوليد

قوةتولدمحركاتإلىتحتاجالطائرةفإنلهذاالهواء.

زادتوكلما.المطلوبهالأماميةالحركةلبدءاللازمةالدفع

زيادةيملكن،.قبلمنأسرعالطائرةتحركت،الدفعقوة

هذاولمقاومة.الهوائيالسحبقوةتزيد،الطائرةسرعة

الدفع.منلمزيدالطائرةتحتاج،الهوائىاسمحبا

الحركةبسببالدفعقوةتتولدأخفاثة،االمحركاتوفى

قوةتوليدالمراوحوتتولى.المحركحلالأطغازاتانسريعة

المدفوعةوالطائراتالتوربينيةالمروحيةللطائراتالدفع

فىالطائرةجناحالمراوحريم!تشبه.تردديةبمحركات

ضغطينخفض،المروحةدورانوعند.الوجوهمنكثير

خلفالأعلىالضغطذوالهواءيبدأوهناأمامها.الهواء

دافعاأمامهاالمنخفضالضغطاتجاهفيالحركةفيالريش

زادتوكلما.الأمامإلىللحركةوالطائرةالمروحةريش

الدفعقوةزادتالمروحةدورانأوالنفاثالمحركسرعة

.ا!توأررة

المهندسونيسعىالدب!قوةزيادةفىوأطممساعدة

ذلك،أمكنماانسيابيشكلفيالطائرةجسملتصميم

كمامحكما،وشكلاأملسسطخاالطائرةإكسابويتم

الخارجىسطحهاعلىالموجودةالأجزاءجميعتصميمشم

ونعومة.بسهولةالهواءفيطريقهاشقتستطجعبحيث

الجاذبية،قوةمعالرفعقوةتتوازن.الارتفاعتغيير

فىتطيرالتىللطائرةالهوائيالسحبقوةمعالدفعوقوة

نأبدفلابالطائرةالهبوطفيوللبدءومستو.مستقيمو!

بالنسبةذلكويتم.المحركقدرةتخفيضفيقائدهايشرع

سرعةبتخفيض،المروحيةوألمحركاتالنفاثةللمحركات

ومإنخفاض.المتولدةالدفعقوةلتخفيضألمحركدوران

الهبوطفيالطائرةلتبدأالرفعقوةأيضاتنخفض،الدفعقوة

الهوائىالسحبقوةتزيدالوقتنفسوفي.أسفلإلى

هبوطها.معدلويزيدالطائرةسرعةفتنخفض

هي:الحوفيالطمائرةعلىتؤثرالتىالأربعالقوى

-4الهوائىالسح!3-الرفع2-الحادلية-أ

تجذبالتياطيعيةاالقوةهيوالحادلية.الدفع

الطائرةتدفعالرءوقوة.الأرضاتحاه!يالطهائرة

السحبقوةأما.الحاذليةقوةضدأعلىإلى

يضادالذيأطهواءالطبيعيةالقوةفهيالهوائي

السحبقوةالدفعويوازد.للأمامالطائرةحركة

.للأمامالطائرةويدفعا!وائيا



443ةلطائرا

.الطائرةحناحفوقالهواءضغطانخفاضمنتتولدالرفعقوة

يسريالديالهواءضغطوينحفض.محدبللجحاحالعلويوالسطح

منطقةوتحاول.للأمامالطائرةتتحركعندماالمحدبالسطحهدافوق

المسحفض،الضعطمسطقةاتجاهفىتتحركأندائماالمرتفعالضغط

منطقةاتحاهفيترتفعالحناحسفلالمرتمبنالضغطمنطقةفإنولهذا

الجو.فيالطائرةفترفعفوقهالمنحفضالضغط

قدرةمنيزيدأنمنالطائرةلقائدلابدوللصعود،

بسرعة،النفاثالمحركأو،المروحةوتدورمحركاتها.

قوةتزيد،الدفعقوةزيادةومعأكبر.دفعقوةلتتولدأكبر

منير!الصعودأنإلا.الصعودفيالطائرةلتبدأ،الرفع

قوةمنللمزيدالطائرةتحتاجولهذا،الهوائيالسحبقوة

بزيادةالطياريقومرفع،قوةأعلىعلىوللحصول.الرفع

الهواء.الجناحبهايقطعالتيالزاويةوهي،الهبوبزاوية

الطائرةمقدمةلدفعالتحكمأجهزةلذلكوتستخدم

معموجبةزاويةالجناحيصنعحتىقليلا،لأعلىلتشير

السطحفوقالمارالهواءسرعةوتزيد.الطيرانمسار

أثناءفيضغطهمنأقلضغطهليصبحللجناحالعلوي

أسفلالمرتفعالضغطمنطقةوتتحرك.المستويالطران

قوةمولدةأعلاهالمنخفضالضغطمنطقةإلىالجناح

فييؤديالهبوبزاويةزيادةفيالاستمرارلكن.الرفع

قوةوزيادةالجناحسطحفوقالهواءاضطرابإلىالنهاية

الأرلغالقوىتوازنالطارويستعيدالهوائىالسحب

قوةلتوليدالمحركقدرةزيادةطريقعنالطائرةعلىالمؤثرة

أكبر.دفع

عنللطائرةدورانبإجراءالطياريقوم.الاتجاهتغيير

فلإجراءآخر.أوجناحمنالمتولدةالرفعقوةزيادةطريق

التحكمأجهزةالطياريستخدممثلا،اليسار،إلىدوران

نأأيلليسار:الجانبىالميلوضعفيالطائرةتضعالتي

وتتولد.الأيمنالجناحعنمنخفضايسقطالايسرالجناح

لافعندما.الجناحسط!حعلىعموديةدائماالرفعقوة

الرفعقوةتكون،الأرضلسطحموازياأفقياالجناحيكون

علىالرفعقوةوتزيد.الأرضلممطحمعمائلةا"لأخرىهي

يدفعمماالأيسر،الجناحينخفضعندماالأيمنالجنا-!

للمحافظةالدفةالطائرةقائدويستخدم.للدورانةالطائم

الدفةعلييعتمدولامستقرا.وصإلطائرةعلى

الاجنحةعندالرفعقوةميلإنبل،الدورانل!!داث

الطائرةتدفعالتيهيالافقخطمعكافيةبزاوب،

للدو)-ان.

المضمادةالرفعقوةتقل،الدورانفيالطائرةتبدأعندما،

توازنولاستعادةارتفاعها.بعضالطائرةوتفقدللجا!.بية

إجراءين،أحداتخاذللطاريمكن،أخرىمرةالأربع3،القو

علىالمتولدالرفعليزدادالهبوبزاويةزيادةا-!هما

الدفعقوةبتوديدالمراوحتقوم.الدفعقوةتتولدكيف

المحركاتتقومكما.التوربينيةالمروحيةوالمحركاتالبنزينلمحر!ات

النفاثة.للطائراتالدفعبتوليدالنفاثة
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أكبر.رفعقوةلزيادةالمحركاتقدرةزيادة2-الأجنحة

زاويةمنكلبزيادةالطياريقومالحاد،الدورانوفي

فقدمنالطائرةلمنعواحد،آنفيالمحركوقدرة،الهبوب

طيرانكيفيةعنالمعلوماتمنلمزيدارتفاعها.بعض

الجو،فيالطائرةعلىالأسماسيةالقوىتؤثروكيف!الطائرة

الهوائية.الديناميكاانظر:

الطائرةقيادة

الميكانيكية.اطقوان!تتخضعميكانيكيةمركبةالطائرة

علىيتعرفأنماهرا،طيارايصبحأنفييرغبمنوعلى

وعليه.الهوائيةالديناميكاقوانينإلىبالإضافةالقوانينهذه

اللازمةالخبرةواكتسابالتدريبعلىيحصلأنكذلك

.الطائرةلقيادة

منكثيرفيالسيارةقيادةعنالطائرةقيادةوتختلف!

سائقهايدير،بالسيارةالدورانفيالرغبةفعند.الوجوه

وأطدوران.المطلوبالاتجاهفيالقيادةعجلةببساطة

أجهزةمنأحديداتشغيلقائدهاعلىيجب،بالطائرة

واحد.وقتفيالتحكم

يها.التحكموأجهزةللطائرةالأساسيةالحركات

الخطرانأ-:هى،أساسعيةحركاتثلاثللطائرة

بحيثالطائرةحركةوالخوان.ألانعراج3-العطوف2-

الطائرةوتنعطف.أسفلإلىأوأعلىإلىمقدمتهاتتحرك

حركةوألانعرأجالاخر.عنجناحيهاأحدينخفضعندما

اليسار.أولليمينمقدمتهاتنحرفبحيثالطائرة

هذهلإحداثالتحكمأجهزةالطائرةقائدويستخدم

لضبطها.أوالحركات

الأساسيةلكن.التحكمأجهزةمنالكثيروللطائرة

الجنيحات3-الدفة2-الرافعة-ا:وهي،أربعةمنها

الذيل.مجموعةمنجزءانوالدفةوالرافعة.الخنقذراع4-

منمجموعةوتصمل.الأجنحةفيمثبتةفهيالجنيحاتأما

الخارجيةأس!إلتحكمبينوالبكراتوالأذرعالأسلاك

وتتحكم.القمرةداخلالطيارتحك!اأجهزةوبين،هذه

تتحكمبينما،والرافعةالجنيحاتحركةفيأغيادةاعجلة

فيللتحكمالخنقذراعالطيارويستخدم.بالدفةالبدالات

وقدرته.المحركلرعة

لإحداثالدفةوبدالاتالقيادةعجلةوتستخدم

عجلةوتدفع.والانعراجوالعطوفالخطرانمنكل

لجانب.جانبمنوتدور،والخلفللأمامالقيادة

تحريكفيللخلفأوجذبهاللأمامالعجلةدفعوشسبب

تدفعفعندما.الخطرانلإحداثالأسفلأولأعلىالرافعة

المقدمةوتنخفض،الرافعةتنخفضللأمامالقيادةعجلة

فتتحرك،للخلفالعجلةجذبتإذاأما.لذأسكتبعا

القيادةعجلةتحريكومع.المقدمةوترتفعلأعلىالرافعة

لتسببتنخفضأوالجنيحاتترتفعلآخرجانبمن

الجنيحيتحرك،اليمينإلىتدبالعجلةفعندما.اسطوفا

الطائرةوتنعطف،لأسفلالأيصروالجنيحلأعلىالأيمن

الطائرةفإناليسارإلىالعجلةدفعتإذاأمايمينا.

لإحداثالدفةبداليالطيارويستخدميسارا.تنعطف

الدفةتتحركالأيسر،البدالعلىفبالضغط.الانعراج

أيضا.لليسارالطائرةمقدمةانحرافمسببةاليسارإلى

أنحراففيفيتسببالأيمنالبدألعلىالضغطأما

لليمين.الطائرةمقدمة

محورحولالحركاتهدهسكلوتتم.انعراج3-عطوف2-خطرانأ-:أساسيةحركاتتلاثللطائرةالاساسيةالحركات

تحركهووالعطهوف.لأسفلأولأعلىالمقدمةتتحركبحيتدلطائرةالعرضيالمحورحوليغفالخواد.تخيدىللطائرة

حولالطهائرةحركةفهوالالعراجأماالآحر.عنالحاح!!أحديمحفصبحي!الطوليمحورهاحولالطائرة

يسارا.أويميناالمقدمةتتحركلحيتالرأسيمحورها

انعراجعطوفخطران

لطوليلعرضي

المحور

(ألرأسيا
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فىللتحكمامعدات،القمرةداخلالطار،ولدى

والرافعةبالجنيحاتالخاصةالموازنةتعديلسطحاتحركة

علىالمحافظةعلىالموازنةتعديلسطيحاتوتعمل.والدفة

فىأوالطائرةسرعةفييحدثتغيرأيرغمالطائرةاتزان

أثناءمراتعدةالطائرةثقلمركزويتغير.ثقلهامركزموقع

بعدالثقلمركزمو!يتغير،المثالسبيلفعلى.الطران

الطيرانمنالطائرةولمنع.الأجنحةخزاناتوقوداستهلاك

علىالمستمربالضغطالرافعةفيالطاريتحكم،لأعلى

الموأزنةتعديلسطحاتالطيارضبطإذاأما.القيادةعجلة

تعديلسطيحضعبطويسمح.الرافعةبعملآلياتقومفإنها

عجلةاستخدامدون،اليدينحربالطيرانللطار،الموازنة

.البدالاتأوالقيادة

يستخدملا.التحكملأجهزةالصحيحالاستخدام

التحكمأجهزةمنفقطواحدا)القبطان(الطائرةقائد

-اليسارإلىفللدوران.الجويةالمناوراتمنأيلإحداث

علىببساطةالطاريضغطأنيكفىلا-المثالسبيلعلى

يسارا.الطائرةانزلاقإلىذلكأدىوإلاالأيسر،البدأل

بل،الانزلاقفيالطائرةبدأتإذاالدورانيستكملفلن

البدالة.عنلقدمهالطاررفعفورالأصلياتجاههاإلىتعود

الطرانأثناءاليسارإلىصحيحدورأنلإحدأثا

تحكمأجهزةأربعةيستخدمأنمنللطجارلابد،!يالمست

البدالعلىلأسفلالضغطا-:عليهفيجبواحد.اطآفي

لليسارالقيادةعجلةدفع2-لليسارالطائرةلتتجهالايسس

جذب3-لليسارجانبيميللإحداثالأيسرالجنيحليرتؤع

رفعثمومنأعلىإلىالرافعةلرفعللخلفالقيادةعصلة

الخنقذراعدفع4-.الهبوبزاويةوزيادةالطائرةمقدمة

كلالطارويؤدي.المحركمنالمولدةالقدرةلزيادةللأهـ،م

يستخدمالطيارفإنوبهذاواحد.وقتفيالخطواتهذه

تفقدالطائرةلكن،الالتفافلإحداثمعاوالجنيحاتالدفة

يرفعالفقدهذاولتعويض.ألالتفافبدءعندالرفعبعفر،

ثوالميل

سكوية

كايخئه!ى"يز!بكئنز"؟عكالاكا4خ3!!لاح--/؟ير--3-القيادعحلة

كالأخ،73/؟صكاكاكا-3*خكاكاأحهر"التحكما!تن

الراديو!عدات

/!؟والملاحة

!كارركا،*3كا،!-خالدوراد!رعةادءلىالحقدراع3لا!ءلاكا3كاالطاثر-عداداتء

الأيسرالد!ة!دالالأكنالد!ةسدالالأيسرالد!ةووالا!يرالدفةلدالا!كعدادات8

فيالبدالاتوتتحكم.والرافعةالحنيحاتفي،ومساعدهالطارمزدكل،القجادةعحلةتشكم.بالقمرةالأساسيةالتحكموأجهزةالعدادات

!ميرخطعلىالمحافظةفيوتساعد.الارتفاعوعدادالسرعهى-ادمثلالطمائرة(،)عداداتوسرعتهالمحركقدرةفيالخنقذراعوتتحكم.الدفة

.المحركأداءتب!ت(الدورانسرعهوعداداشيتضغطعداد)متلالمحركعدادات.الطائرة

لأعلىالخطران

3-

لأعلىالرافعة

لأاسفلالخطران

!ا

ي!سعلالرافعة

!ا

محايدةالرا!عة

ويرلعها،للأمامالقيادةعجلةعلىلالفسطلأسفلالرافعةويض!ض.لأعلىأولأسفل!و!إرا!عةئرةالطقائديقومالتحليقالطائرةبدءعند

للحلف.العحلةبجدبلأع!
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زاويةزيادةعلىويترتب.أ!بوبازاويةلزيادةالرافعةالطار

قوةمطلوباويصبحالهوائيالسحبقوةفيزيادةالهبوب

لزيادةالخنقذراعالطياريدفععليهاوللحصولأكبر،دفع

من-الاخرىالجويةالمناوراتجميعوفي.المحركقدرة

أخوازناعلىالمحافظةمنأططيارلابد-الهبوطحتىالإقلاع

فبالامشحدام.للدورانبالنسبةهوكما،المؤثرةللقوىالعام

يضمنأنأ!يارايستطهيعأضحكمااأجهزةلكافةالمتزامن

ملوةأسدفعاقوةو،الحاذليةقوةمعالرفعقوةتوازن

أ!وائى.اأسممحبأ

الجناحهبوبيةزارتصبحعندمايحدث.السقوط

وتبدأالرفعقوةصالكثيرالطائرةفيهاتفقدلدرجةكبيرة

كما،الهبوبشاويةالبسيطةالزيادةوتؤدي.السقوطفي

وضعإذا،لكن.الرفعقوةزيادةإلىأوضحنا،أنسعبق

تزيدزاويةجناحهايصنعحتىلأعلىالطائرةمقدمةالطيار

المارالهواءيبدأ،الطيراناتجاهمع52و.515بينماعلى

تفقدلدلكونتيجة.بعنفالاضطرابفيالجناحفوت

باستعادةالطياريبادرلموإذا،الرفعقوةمنقدراالطائرة

،الطائرةفيالتحكمالممكنغيرمنيصبحالمفقود،الرفع

وتتحطم.بالأرضتصطدمحتىوتسقط

بو!،السقوطمنبطائرتهالخروجالطيارويستطيع

سرعتها،لتتزايدالجاذبيةلتأثيرتركهاثم،لأسفلمقدمتها

زيادةكذلكالطيارويستطع.الرفعقوةتتزايدثمومن

لزيادةنتيجةالرفعقوةفيزيادةأجكتسبالمحركاتقدرة

.المحركاتدفعقوة

المناوراتأداءالماهرالطاريستطجع.العداداتطييران

مارؤيةعلىقادرايكنلمإذابالطائرةوالهبوطالجوية

هذهأهميةوتزيد.العداداتقراءةعلىفقطمعت!دا،حوله

الأمطارأوالضبابأوالسحبخلالالطيرانفيالمهارة

وأالأفقخطرؤيةمنالطاريتمكنلافعندما.الغزيرة

الطائرةسيرمنالتأكدالعسيريصئمن،تحتهالأرضرؤية

تكعسبأوتفقدلاأنهامنوالتأكد،المرسومخطهافى

تساعدإنهابل،المعلوماتهذهالعداداتوتوفرارتفاغا.

"لأصه!الأ-!االحيع"لليمينحانبيمل

!ا

ا!علىا\مم!االحهيع

مشومستميمطيران

حو!3

المعاداوصع!يالحيحار

الأسملالأيراالحيح

أ!

لأعلىالأيسرالحيح

إلطياريددمثلا،لليسار،حالبىميللإحدات.الححيحاتاطيارايستحدبم،الحاليلميلهاأوالطائرةلعطوف

لأسفل.الأممنالحيحويمحفصالأعلىالأيسرالحميحيرتفعلليسار،القيادةعحلة

ولالفسط،اليمينإلىالدفةتسحر!الأبمنالبدالع!بالصغط.الدلةلدالتيالطاريستحدمالطائرةلانعراج

اجسار.اإلىتسحرهـالدفةالأيصرااصدالاعلى
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الهبوبزاويةالطياريستخدمكيف

عاليةهبوبزاوية:منخفضةسرعةعندمستوطيران

منحفضة.هبوبزاولة:الهموطسرعةعندمستوطيران

ووحس

الطيراناتحاه

!-

الطيران5

جدا.منخفصةهبوبزاوية:القصوىالسرعةعندمستوطيران

ازخفضتفإذا.الجاذبيةمعالرلعقوةاتزانعلىالطهائرةتحافظأنلابد.ا!لستويالطيران

راويةدةبزبالطياريقومالرفعقوةفيالنقصهداولاستعادة.الرفعقوةانخفضت،السرعة

.الهبوبزاويةخفضيتمفإنهالسرعةزادتإذاأماالهبو!.

،الطائرةمحيرخطبينالزاويةهيالهبوبزاوية

الطياريرفع.الجناحخلالالمارالوهصيالوتروخط

قوةزيادةوبالتالي،الهبو!زاويةلزيادةالرافعة

انخفضتاللازمعنالزاويةهذهزادتلإذا.الرفع

ئرة.الطع!خطورةتسب!بدرجةالرفعقوة

المستويالطيرانقبلالممعود

.القصوىالقدرة

الطياريقومإضافيةرفعقوةعلىوللحصول.رفعقوةمولداا!طائرةحولالهواءفيندفع،كبيرةبسرعة)الممر(المدرجع!الطائرةتتحرك.الإقلاع

الجادبية.علىالرفعيزيدعندماالطائرةوتقلع.القلاباتحفضكذلكالطيارويستطجعالهبو!.زاويةلزيادةلأعلىالرافعةبرفع

الهواءاتحاه

اللصى

.مطفأةالمحركات

النهائيالانزلاق

تقريا.صمرالقدرة

تماما.لأعلىالرامعة

لاسمل.القلابات

أصعانزلاقي،اقتراب

.للقدرةأكرحففرا

قليلا.ا!عةالمرفع

لأسمل.القلالات

انزلاقىاقتراب

الانرلاق.سرعةحتىالقدرةحفص

!لا.التعادلوضعفىالرافعة

لألاسمل.القلالات

الطيراداتجاه

المدرج

،بالأرضالارتطمامولتجنب.الرفعمنيقللالسرعةخفف!لكن.المولدةالمحركقدرةلخفضالأدنىللحدالطمائرةسرعةخفصمنلابد.الهبوط

القلابا/ت.وخفضالهبوبزاويةزيادةطريقعنالمفقودالرفعبعضاستعادةمنلابد
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برفعاطاراقام.لليمينالدورالىىتشرغأدلاهالميمةوالطائرة.ئرة،ا!اأاطدوراداغيادةاأحثرةمراعديداا!يارالمحستحدمالطائرةتدوركيف

الجافعلىاشدعلوةورادت.الطائرةمقدمةثاتليضم!اطيإتأ!دشةاوحهحصما،أسليم!!ئرةالصاأاضمما!الأيراالحميح

لزيادةلأعلىالرافعةبرفعالطيارحقوماش!!مرقدراالطائرةتمقددا!كأثاءوفيا!دوراد.الحوة"ا!اأااضحد!الأيسرا

ا!هـك.صصالرأ!دةا!دفعاقوةوريادةاحمو!،اراويه

الد!ةتحولر

لحوحرئيا

اليمير

التوارد!حطيح-

أعلىلأممىا

حرئيا

أعلىإلىممىة

فيفقددودالحويةالمماوراتمختلفعلىأيضاالطيار

الأرضرفوقأ!بوطاعلىتساعدهكما،السرعةأوالارتفاع

.بأمان

ألناءفيالطائرةسرعةتقاس.الطيرانسرعةقياس

أصسرعةاهي،المبيمةالهوائيةوالسرعة.متعددةلطرقالطيران

الهوائيهالسرعةمبينيسمىعدادعلىالطياريقرؤهاالتي

تحدثالتيبالتغيراتتتألرالهوائيةالسرعةمبينقراءةلكن

ال!رتفاعات.مختلفعندحرارتهودرجةالهواءضغطفي

السرعةعنتختلفالمبينةالهوائيةالسرعةفإنلذلك

وتعرف.الأرضيةالسرعةعنوكذلكالحقيقيةالهوائية

أطهواء.أصسبةباأطائرةاسرعةبأنهاالحقيقيةالهوائيةالسرعة

لسطئأضسبةباالطائرةسرعةفهيأاللأرضيةااشصرعةأما

الحقيقيةأ!وائيةااهـهـعةحسابأطارويستطحإ.الأرض

زيادة%2مإصافةالمبينةالهوائيةالسرعةقراءةطريقعن

ارتفاععلىطائرةطارتإذافمثلا،.ارتفاعم003ل!سل

الهوائيةالسرعةمبينقراءةوكانت،م.0003قدره

حواليالحقيقيةالهوائيةالسرعةتكون،كماساعة001

الهوائيةالسرعةاستخدامالطيارويستيم.اسعاعةكمأ02

ألمعلوماتالديهتوفرتإذاالأرضيةالسرعةلحسابالحقيقية

الهوائيةالسرعةكانتفإذاواتجاهها.الريحسرعةع!

قادمةالريحوكانتاساعة،كماأ02هىأططائرةالحقيقية

السرعةفإناساعة،ك!ا03قدرهابسرعةالأماممنن

ساعة.اكم09تكونللطائرةالارضية

تصلأنيمكنسرعةأعلىهي.القصوىالسرعة

صعودسرعةأفضلأمامستو.طيرانأثناءفيأ!ائرةاإليها

الطرانوسرعةعندها.الصعوديمكر!رعةأقصىفهي

طويلة.لمسافاتللطيرانملاءمةكثرالأأ!سرعطا!المطرد،

أداءللطائرةبهايم!شسرعةأعلىهيالمناورةوسرعة

أيضاطائرةولكل.بالطائرةأضرارإحداثدونالمناورات

الحمراء،العلامةوسرعةالصفراء،العلامةسرعة

باللونالمميزةوالمنطقة.الهوائيةالسرعةمب!تعلىوتظهران

أداءعدمالطيارعلىيجبحيثتحذيرمنطقةهيالأصفر

المنطقة.هذهضمنطيرانهعندمفاجئةجويةمناوراتأي

سرعةأعلىتبينفهيالأحمرباللونالمميزةالمنطقةأما

جمئال!وف.فىبسلامعحدهاتطيرأنللطائرةيمكن

التيالسرعةوهى)انهيار(هويانلحمرعةطائرةولكل

تصنيعوتوضئاثمركاتالر!.قوةعندهاالطائرةتفقد

وبيعها.بانتاجهاتقومطائرةلكلالانهيارسرعةالطائرات
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مستوىحالةعلىفقطتنطقالمبينةالانهيارسرعةلكن

أعلىالانهيارسرعةفتكون،الدورانأثناءفيأما.الطيران

أثناءالانهيارحالةمنوللخروج.الطرانمستوىأثناءمنها

منويرفع،للأمامالقيادةعجلةالطياريدفعالمستوىهذا

الرفع.قوةمنالمزيدلاكتسابالمحركقدرة

المعرفةمنكبيرقدرإلىالطيرانيحتاج.الطيرانتعلم

علىالطارينالطلبةمنكثيريحصللذلك،المتخصصة

وتتضمن.الطراندروسإلىبالإضافةأساسيةدروس

والأرصاد،الهوائيةالديناميكامواد:الأساسيةالدروس

.الطيرانوقوانين،الجويةوالملاحةالجو(،)دراسةالجوية

هذهبكلجيدةمعرفةاكتسابمنالطارينللطلبةبدولا

.الامتحاناتلاجتيازالموضوعات

أكثر.أوطيرانساعة04الطيراندروسوتشمل

يصاحبحيثثنائيا،طيرانايكونالوقتهذانصف

طريقعنقيادتها،فييشاركمعلمالطائرةفيالطالب

باقيفيمنعرداالطيرانويكون.مزدوجتحكمجهاز

.الطائرةفيبمفردهالطارالطالبيطيرحيثالدروس

السيرعملياتفيمهارةالطالبيكتسبأنمنولابد

الجويةالمناوراتوإجراءوالإقلاع،الأرضعلىبالطائرة

.الأرضعلىوالحطوالهبوطالجويةوالملاحةالختلفة

المنفردالطرانوقتنصفالطالبيستكملأنويجب

يتمالأقلعلىواحدةرحلةبينهامنتكونالبلاد،عبر

وقبل.الأصليمطارهغيرآخرمهبطفىنهايتهافىالهبوط

بتوقيعويقومالجو،حالةالطالبيختبرالبلادعبررحلةكل

لوحةيسمىالخرائطمنخاصنوععلىالرحلةمسار

الطائرةعلىالدقيقبالكشفيقومكذلك.الجويةالملاحة

.اللإقلاعقبل

الطيرانعلىقادراالطالبيكونأنمنولابد

الملامحملاحظةطريقعنوأيضافقط،بالعدادات

الطالبيقوم،الأرضعلىوالحطالهبوطوبعد.الأرضية

.الطائرةسجلفىالرحلةزمنبتسجيل

علىللحصولالمتقدمعلىالدولمعظموتشترط

الحربي-الطيرانعلىتدربقديكنلمما-طيرانشهادة

الهيئةقبلمنبهامعترفتدريبيةدورةعلىيحصلأن

للمتقدمينالشهاداتهذهتصدروالتي،المسؤولةالقومية

غيرهم.دونالمناسبةالكفاءةذويمن

الجويةالملاحة

إلىالطياربهايصلالتىالوسيلةهيالجويةالملاحة

وقت.أيفيموقعهبهايحددوالتي،الأخيرةمحطه

التيالاخرىالأجهزةوبعضببوصلةالطائراتوتزود

منالكثيروتحتوي.بدقةالملاحةعلىالطيارتساعد

،الكبيرةالطائراتمنوغيرها،الجويةالخطوططائرات

الرحلاتأثناءالملاحةأعمالفييساعدحاسوبعلى

الطويلة.الجوبق

خريطة:الجويةالملاحيةالمساعداتأهمبينمنأ

علىتحتويلكنهاالطرقخرائطتشبهوهي،انالطم

مختلفالطيرانخريطةتبينفمثلا،أكثر،ماتمعلو

وأماكن،الجويةالخطوطومسارات،الطرقتطعلاه

الملاحيةالإشاراتتبثالتىالراديوومحطات،طالهبم

الطيرانقواعدخريطة،بكثرةحالياوتستخدم.هآللطا

تبينالطيرانخرائطمنخاصنوعوهى،البيانبأجهـتة

الراديو.محطاتوذبذباتمواقعفقط

القيادةا-:الجويةللملاحةرئيسيةطرقثلاثهناك،

معظمويجمعبالراديو.الملاحة3-الموضعتقدير2-الحرة

.الثلاثالطرقهذهبينيناالطا

الجويةالملاحةطرقوأكثرأبسطهي.الحرةالقيادة

علىالطاريحافظ،الوسيلةهذهوباستخدامالمش!خداما.

ويقوم.الأرضيةالعلاماتمنسلسلةبتتبعسيرهخط

الطرانيةالخريطةعلىخطبرسمالإقلاعقبلرال!

الطارويلاحظ.المطلوبالسيرخطيمثل،المناسبة

الجسورمثل:رحلتهأثناءبهاسيمرالتيالأرضيةالعلاا!ات

وكلما.والمدنوالأنهارالحديديةالسككوخطوطقوالطم

هذهمنواحدةفوقالرحلةأثناءفيالطائرةمرت

فإذا.الخريطةعلىبذلكعلامةالطياريضع،العلا.مات

فإن،الأرضيةالعلامةفوقبدقةيعبرلمأنهالطاراكتعثف

.الطائرةمسارتعديلضرورةيعنىذلك

الجويةللملاحةالويقةهذهتستخدم.الموضعققدير

طريقةوتحتاج.مرئيةأرضيةعلاماتهناكتكونلاعندء،

المطلوبةتلكمنأكثروخبرةمهارةإلىالموضعتقد/ير

أسلوبإلىالطيارويلجأ.الحرةالقيادةبطريقةللما*حة

مائيةمساحاتفوقالطيرانعندالموضعبتقديرالملا-خة

منطبقاتوسطأوصحرأويةمناطقأو،غاباتأوواس!4،

خريطةإلىبالإضافةالطار،ويحتاج.الكثيفةالىحب

صغيروحاسوبوبوصلة،دقيقةتوقيتساعةإلى،انالطر

مسبقاالطارويقوم.المعقدةالحسابيةالعملياتلإجراء

الوقتبحسابيقومثم.الخريطةعلىالسيرخطبعبتوف

منتظمة.بسرعةطارماإذاالمسارنهايةإلىللوصولاللازم

أخذبعدالمساربتصحيحالطياريقومالحاسوبوباسهتخدام

.الحسبانفيالرياختأثير

البوصلةالطياريراقبالجو،فيالطيراناتأثناء

وتكون.الصحيحةوجهتهافيالطائرةعلىللصحافظة

الوقتينقضيعندماالمسارنهايةإلىوصلتقدالطا؟رة



ئرةلطاا054

الموضعتقديربطريقةالجويةالملاحةتنجحولا.المحسوب

المحافظةعدمفيالريحتغيرسسببحيث،الحالاتكلفي

الصحيحة.وجهتهافيالطائرةعلىالدائمة

معظمفيالطارونيستخدمهابالراديو.الملاحة

العاليةالتردداتذاتالراديومحطاتترسل.الأحوال

الطائراتمعظموتزود.الطائرةتستقبلهاإشساراتجدا،

.الإشماراتهذهتستعملالتىبالأجهزةالحديثة

عليهايضبطأنيجبالتىالراديومحطةالطارويجد

وعندما،الطرانخريطةعلىمبينة،منطقةكلفيجهازه

الصحيحة،الأرضيةألمحطةعلىجهازهبضمبطالطاريقوم

ألاتجاهفييطرأنهإلىالملاحةبجهازموجودةإبرةترشده

انحرافلحظةالإبرةهذهتبينكذلك.خارجهأوالصحيح

تصحئساعادةالطارليقوم،الصحيحالمسارعنالطائرة

المدنيه،للطائراتأصلاصمموالذي-النظاموهذاالمسار.

شاملجداالعاليالترددراديويسمى-السمكريةغيرأو

.المدى

منغيرهاوكثير،الجويالسفرطائراتوتستخدم

جداالعاليالترددمحطاتمعخاصاجهازا،الطائرات

فيالنظامويسمى.المسافةقياسجهازيسمىالمدىشامل

المزودالمدىشاملجداالعاليالترددمحطة:الحالةهذه

العسكريةالطائراتتستخدمكذلك.المسافةقياسبجهاز

وقد.التكتيكيالجويةالملاحةجهازيسمىمماثلاجهازا

تستخدمهواحدنظامفيالنظامينبينالجمعجرى

،"أ8لصحيعلأ-أ!حإلمسار3

لأص!أ

لمثأإلصحيححارح!ا

لصح!!يمرألجسا!رححا8

الصمحيحلمسارأأأ-أ

حميعديراديويةإشاراتترسلالمدىشاملجداعالترددمحطة

الطيارويتخد.فقطإشاراتثمانيالرسمويبير536(0)الاتجاهات

ويمينعسها.ابتعادهأو،المحطةساقترابهعندليتتبعهاالإشاراتإحدى

الاتجاهفىكالتإدامابالطائرةالمشتحداالعالىالتردداستقبالجهاز

خارجه.الصحئأو

بعضوتستفيدالسواء،علىوالعسكريةالمدنيةالطائرات

جداالعالىالترددمحطةمنالصادرةبالإشساراتالطائرات

الالي.الطيرانجهازلتغذية،المدىشاملة

طياريمنيطلب.الجويةللملاحةأخرىطرق

الوقتطولالعملالغالبفيالجويالسفرطائرات

يكونذلكأثناء.البياناجهزةباستخدامالطيرانبقواعد

علىتساعدهمختلفةملاحيةمساعداتالطارلدى

ومن.بأمانالأرضعلىوالحطوالهبوطوالطيرانالإقلاع

المراقبةمراكزمنمجموعة،المساعداتهذهأهمبين

راداربأجهزةالمراكزهذهوتزود.الطائراتلمسارالجوية

فيتطردائرتها،فيالطائراتجميعأنمنلتتأكد

الجويالسفرطائراتتزودكذلكالمحدد.الجويمسارها

جهازيسمىوالإرسالللاستقبالخاصراداربجهاز

تظهر،الأرضعلىالإشارةالجهازهذاويستقبل.التعارف

الرادار.شاشةعلىوضوحاأكثرالطائرة

برجفىويعمل،للمراقبةأبراجالمطاراتمنولكثير

خاصتدريبعلىحاصلونجويونمراقبونالمراقبة

مستخدمين،المقلعةأوالهابطةالطائراتبتوجيهيقومون

فيالعاملةالمطاراتمعظموتزودورادار.راديواتصالأجهزة

طياريلمساعدةالاليالهبوطبأجهزةالتجاريالنشاط

ويبث.الامنوالهبوطالهبوطعلىالجويالسفرطائرات

الأرضمنمنبعثةالراديويةالأحزمةمنمجموعةالنظامهذا

.الجويالسفرطائرةقيادةقمرةفيخاصةأجهزةلتشغيل

الدقيقموقعهمنالتأكديمكنالأجهزةلهذهالطاروبمراقبة

.الأرضعلىالامنوالحطالهبوطثمومنللممر،بالنسبة

.المحيطاتعبرللملاحةخاصةطرقوللطارين

القصورتوجيها-:هماامشخداماالأكثروالطريقتان

ويتوفرالوران(.المدىبعيدةالجويةالملاحة2-الذاتي

حاسوب،الذاتيالقصورتوجيهتستخدمالتيللطائرات

قطعيستكملعندماالطارلتنبيهأخرىخاصةوأجهزة

التيالطائراتأما.الجويةالرحلةضمنلهاالخططالمسافة

تستقبلأجهزةفلديها،المدىبعيدةالجويةالملاحةتستخدم

بثمحطاتمنباستمرارترسلخاصةراديوإشمارات

انظر:.للطائرةالدقيقالمو!الإشاراتهذهوتبين.أرضية

.المدىالبعيدةالملاحةبمالذاتيبالقصورالتوجيه

الطائرةبناء

بوساطةالطائراتوتصنيعتصميممواصفاتتوضع

الطيرانوإدارة،البريطانيةالمدنىالطيرانهيئة:مثلهيئات

كلتحصلأنمنولابد.المتحدةبالولاياتالفيدرالية

تبينشهادةعلىللمستعملبيعهاقبلجديدةطائرة

الموادواختبارالتصميمفىالمطلوبةللمواصفاتتحقيقها



قدرةلاستكشافابتدائينموذجعلىتجريالهوائيةالأنفاقاختبارات

.الطيرانظرو!مختلف!مواحهةعلىالكاملةالطائرة

كذلكشبيهةقواعدوتنطجقوالأداء.والإنشاءوالتصنيع

المنزلي.التصنيعطائراتعلى

فىوالمهندسونالمصممونيبدأوالاختبار.التصميم

فترةقبل،جديدةطائرةلأيالاختباراتوإجراءالتخطيط

الجويالسفرطائرةوتحتاج.بالجملةإنتاجهابدءمنطويلة

للطائرةالطبيعيلالحجمنموذجبناءيتم.الطبيعيبالحجمطائرةنموذج

الأوليةالنماذجمنالعديدببناءغالباالعمالويقوم.الأجهزةلاختبار

الإنتاجفىستستحدمالتيوالأجزاءالموادنفصمستحدمين،للطائرة

لتماملا.اختباراالأوليةالحماذجوتحتبر.للطائرةبالحملة

154لطائرةا

وتصميم،الأقلعلىسنوات01إلى8منلتخطيط

لطائرةفلابدأستخدامها.كيفيةعلىكثيرايعتمدالطائرة

لمسافاتثقيلةشحناتحملعلىقادرةتكونأنمنالنقل

الخفيفةالطائراتأما.ممكنوقودأقلواستهلاك،طويلة

والهبوطالمناورةسهولةعلىقادرةتكونأنمنفلابد

يكونأنمنولابدقصير.ممرفوقالأرضعلىوالحط

عندعاليةرفيقوةتوليديمكنهجناحالطائراتلجميع

صغيرةهوائيسحبلقوةويتعرضالخفضة،السرعات

للقواتالتابعةالمقاتلةالطائرةأما.العاليةالسرعاتعند

بسرعاتالطيرانعلىقادرةتكونأنمنفلابد،الجوية

-الصوتسرعةأضعافثلاثةأوضعفغالباهي-عالية

العالية،الارتفاعاتجميععندالعملعلىقادرةوكذلك

جدا.والمنخفضةجدا

واللدائنالمعادنباختباربعنايةالمهندسونويقوم

.الطائرةتصنيعفيالمستخدمةالأخرىوالموادوالأخشاب

وظروفاهائلةهواءضغوطتتحملأنمنالموادلهذهفلابد

نأمنلابد-المثالسبيلعلى-فالأجنحة.عاتيةجوية

.أضعافوستةالجاذبيةقوةأضعافأربعةبينماتتحمل

الهواءأثرلاختبارالهوائيةالأنفاقالمهندسونيستخدموقد

.والارتفاعاتالسرعاتمختلفعندالطائرةحولالمار

الطائراتتصميماتمنالكثيرلكن.الهوائيالنفقان!:

الأنفاقمنبدلآالحاسوبباستخدامتختبرحالئاأصبحت

ببناءالمهندسونيقوم،الاختباراتهذهوبجانب.الهوائية

الخشبمنمصنعة-لطائرةالطيعيبالحجممصنعةنماذج

الدقيقةالتفصيلاتكافةعلىغالئامشتملة-والمعدن

.والمعداتللمقاعدالداخليالترتيبلاختبار

وبعد،الأوليالنموذجاختبارا!حتكمالبعديبدأبالجملةالإنتاج

خطموبركلعندالعمالويقوم.اللارمةالموافقاتعلىالحصول

أحدأوالأجنحةبتركيب،أعلاهالصورةفيكما،النهائيالتجميع

.الطائرةتجميععمليةتستكملحتى،الأخرىالكبيرةالأحزاء
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والاختبارالفحصأعمال

منمرحلةكلفيتجرى

.تصنئالطائرةمراحل

مثل-جرءكلويفحص

فحصااليسار-إلىالجناح

سلامةلضماندقيقا

الطهائرة.

تحثخلا

!تا

المهندسونيبدأ،والبحوثالتخططمنسنواتوبعد

اختماراتأضموذجأهذاعلىوتجرى.للطائرةأولينموذجبناء

راندوسرعاتعلىالمحركاتوتدار،الأرضاعلىدقيقة

تستطيع.مالأسرعالأرضعلىالطائرةوتتحرك،عالية

واحدأولينموذجمنأكثرببناءالمهندسونيقومماوعادة

،الاستخدامطولبعدالطائرةلهتتعرضالذيالبلىلاختبار

والأجزاءالمحركتشغيلوسم.الختلفةالأنظمةأداءولاختبار

المصنعةالشركةتبدأثمانهيارها.حتىالطائرةفيالمتحركة

حينئذبدولا.تجريبيةطائرةعلىالجويةالاختباراتإجراءفي

الفيدراليالطرانإدارة-المسؤولةالحكوميةالهيئةقياممن

تصميمعناصربمراجعة-المثالسبيلعلىالمتحدةللولايات

الطائرةتحقيقتبينفإذاواختبارها.وإنشائهاكافةالطائرة

طراز،شهادة،المنتحةالشركةتمنع،لجمئالمواصفات

لها.العامالتشغيلوبدءالطائرةببيعتسمح

منقليلعددالطائراتبانتاجيقوم.بالجملةالإنتاج

تقومالمصانعآلافلكن.الدولمنقليلفيالشركات

.الطائراتلمصانعالطائرةلتجميعاللازمةالأجزاءبتوريد

الطائرةمنمعينةأجزاءإنتاجفىالموردينبعضويتخصص

أخرىشركاتتتولىبينما.العداداتأوالهبوطجهازمثل

والهيكلالأجنحةفيهابماللطائرةالكبيرةالأجزاءتصنيع

والذيل.

عملكثيراتماثلبطريقةالطائراتتحميعخطويعمل

خطجانبيعلىأ!العمايقفحيث،السياراتتجميعخط

النهائيةأضجميعاخطوطوتشم!!.والإنتاجالتجميع

الرئيسيةالأجزاءتجميعفيهاشمفرعيةتجميعخطوط

خطإلىإرلمسالهاقبل،والأجنحةالهيكلمثل،للطائرة

المتعددةالكبيرةالمشروعاتوفي.التجمئالنهائى

ص!ص

يتم،الأوروبيةإيرباصالطائرةمشروعمث!!،الجنسيات

دولةفيوالهيكل،الدولإحدىفىالأجنحةتصنيع

جفالاجزاءوشم.اضةثادولةفىوالمحركات،أخرى

النهائي.للتج!يعواحدمصنعفيالمصنعة

يتم،الطائرةأجزاءجميعتركيبمنالانتهاءوبعد

لكلكاملتفتيشيجرىثم.التجميعخطخارجدفعها

فىالطائرةبتجربةاختبارطياريقومكما،جديدةطائرة

حالةفيالقيادةوأجهزةالمحركاتأنمنللتأكدالجو

النهائيةالاختباراتلهذهالطائرةاجتيازوبعد.طيبةتشغيل

.المشتريليتسلمهاجاهزةتكون

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

رايتالأخوالى

منتحولفيرالأخوالى

ميلياأ،يرهارتإ

وبراونألكوك

بييرحانبلالشار،

فلويد،بميت

وايلى،بوست

إيفل!!ريتشماردبيرد،

ليولاردو،داليمشي

ولزلدولاد،وجلاسد

هاروأسدحيمس،دوليتل

أل!صسدر،سيميرسكيدي

لونلديافردربل!،

ألبرتو،دومو!سانتوس

نوفتشإيفايحورإ،سيكورم!ي

!رلاسسعباس

هيرمادأنتويفوكر،

جمترا

جورخ!كسيرا،يلىكا

ماريهري،اولكوا

كلينحا،دكوتشرا

هاموندحلىكيرتي!،

تشارلزالسير،سميثكيمحزدورد

ليربونتصحويل،لابحلي

أوعسطستشارلز،بيرجليد

لبرتأوي!أد،ليك

ديلي،ميتشل

س!لور،يروجررها

فريدريكالسير،يحهاندلي

ليرتهي!لى،

رولاردهواردهيوز،

هيوبرتالسيرولكمز،

لك!رالسيرا،وشل

ا!ودإرلرتشاسجر،



453الشراعدةالطائرة

الطائرةأجزاءبعض

الآليالربانالدوارةالبوصلة

الصاروحالجيروسكو!

الشزينمحركالنفاثالدفع

صلةذاتأخرىمقالات

النفاثالحطوالفصاءللوألىالوطنيةالإدارة

الطائراتخطفالأوتوجيرو

النفاثالد!الباراشوت

ئيةالهواميكاينالدالونلباا

الرادارلعدعنالتحكم

الهوائيةالسفينةألانسيابيالتصميم

الشراعيةالطائرةالذاتيبالقصورالتوجيه

المروحيةالطائرةالنفاثالتيار

الطائراتحاملة

الموضوعصرعنا

المروحيالمحرك

المغنيط

التشغيلمفتاح

نموذج،ئرةلطهاا

لاختبارارطيا

لطرانا

مشول.ف

طب،ءلفضاا

الجويةالقوات

الأل!وبيةالمروحة

المطار

الطائرةوتطورتاريخ-ا

الأولىخوالأفكارالمحاولات-أ

مرةلأولالإنسانطيران-!

الآليبالدفعالطراد-ج

رايتالأخوان-د

وطائراتهمالآخرودالروادهـ-

الأولىالعالميةألحرب-و

لتطويرالذهبيالعصر-ز

ئرةالطا

الحديثةالطائرات-2

التجاريالنقلطائرات

هـالحفيفةالطائراتب

العسكريةئراتالط-ج

ئرةالطاأجزاء-3

هـالجناخ

الجسم-ب

الذيلمجموعة-ج

الهبوطحهازد

للطيراناللازمةالقدرة-4

المكبسيةأوالتردديةاءلمحركات

النفاتةالمحركاتب

الصاروحيةالمحركات-خ!

الطائرةتطيركيف-5

الرفعوقوةالجاذبيةقوة

الهواثيالسحبقوةب

الدفعوقوة

الطائرةقيادة-6

دللطائرةالأساسيةالحركات-أ

هـفيهاالتحكموأجهزة

الصحيحالاستخدام-ب

لتحكمالأجضة

السقوط-خ

لدهبياالعصرطيارو

الهندسيةالتحسينات-

الثانيةالعالميةالحربفترة-

الجويةالحطوططائرات-

المدىبعيدة

النفاثاتع!ر

الصوتيةفوقالطمائرات-

البحريةالطهائرأت-

الأغراضطائرات-

الحاصة

التحكمأجهزة-

والعدادات

المراوخ

لارتفاعاتغيير-

لاتجاهاتغيير-

العدأدأتطيران-

الطيرادسرعة!اس-

القصوىالسرعة

الطيرأنتعلم

الجويةالملاحة-7

بالراديوالملاحةجالحرة-القيادةأ

الجويةللملاحةأحرىطرق-دالموضعتقدير-ب

لطائرةابناء-8

والاختبارالتصميم-أ

بالجملةالإنتاج-ب

أسئلة

؟الطائراتمعظمتحملهاالتيالبضائعأنواعما

؟تستخدموفيمالجنيحات؟ما-2

الأطلسى؟المحيطعبرتوقفدونمنفردطيرانبأولقاممن-3

تطويرفيالتانيةالعالميةوالحرب،الأولىالعالميةالحربدورما-4

؟ئرةالطا

؟الطرانأثناءالجوفيالطائرةعلىتؤثرالتىالأربعالقوىما-5

الجوية؟للملاحةالرئيسيةالوقما-6

الطران؟حاولعرممطأولمن-7

.ستول.فانظر:.العموديالإقلاعطائرة

(.البحرية)الطهائراتالطائرةنظر:ا.ابيئةشطا

ا!غراض)طائرأتالطائرةانظر:اليرمائيلأ.الطائر؟

(.الخاصة

)الروادالطائرةانو:.الجناحالثئائيةالطائرة

(.وطائراتهمالآخرون

(.البضائع)نقلالجويةالخطوطانظر:.الشحنطائرة

وتشبهالهواءفىتطرطائرةالشراعكيةالطاشة

فىوتعتمد،محركبدونتطرولكنهاالتقليديةالطائرة

ونعومةهدوءفيلأجنحتهاالهوائيةالتياراتعلىتحليقها

الأحيانبعضفىالشراعيةالطائراتوتسمىالطيور.مثل

الهواء.تياراتمعالانحداراستغلالهانتيجةبالحدارات

فىالشراعيةوالطائرةالمحركذاتالطائرةوتعتمد

السرعةعلىطيرانهما،عندالجوفىمرتفعتينبقائهما

علىقادراأجنحتهماحولالهواءضغطتجعلالتيالكافية

المحركذاتالطائرةوتصل.أعلىإلىكافيةقوةإعطائهما

مندفعقوةبوساطةالطرانأوللإقلاعالكافيةالسرعةإلى

الشراعيةالطائراتعلىأنهنجدبينما،المحركأوالمروحة

السرعة.هذهإلىللوصولأخرىوسائلعنالبحث

الهواءفيجرهاعلىالشراعيةالطائرةإقلاعيعتمد

بعدبحريةتطرتتركهاتمتدفعهامروحيةطائرةبوساطة

بمستوىالاحتفاظالصعبمنإنهوحيثطيرانها،استقرار

طيارعلىوجبلهذا،محركاستخدامبدونثابتطيران

محمولةطائرتهبقاءعلىيحافظلكي،الشراعيةالطائرة
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هدهفىالمو!ضالشراعيةالطائرةوتعذ،محركسد:نطويله!سالاتإلىا!يرار11علىالقدرةيمسحهاوصيق!طوي!!جاحلهاال!ثراعيةالطائرة

.المسابقاتليأواضويحيةأسياصةالياستحدامها:يمحرعرصها،صعص02سأحشرأإحاحهاطولفيصلمميز،أداءداتطائرةال!ورة

مباشمرةالأفقخطتحتطائرتهمقدمةيوجهأنجوأ،

يمكنالطريقةوبهذهالهواء،خلالمنأسفلإلىوينحدر

بالدرجةالسرعةزيادةإلىالأرضيةالجاذبيةقوةتؤديأن

الجو.فىالطائرةبقاءعلىتحافظالتيالكافية

أعلى،إلىترتفعآنالشراعيةللطائراتويمكن

إلىموجهةدائماتظلأنيج!فإنهاهذامنوبالرغم

ارتفاعهافيزيادةتحققأنويمكن،طفيفةبدرجةأسفل

تزيدالتيبالسرعةأعلىإلىسحبتياراتفيبالطيران

الطيارويستغل.الشراعيةالطائرةهبوطمعدلعن

إلىالسحبتياراتوتسمى،الصاعدةالهواءتيارات

فيالطيرانأمكنوقد،طويلةلفتراتمرتفعاللبقاء،أعلى

معظمأنعلى،ساعة07علىتزيدفتراتالهواءتيارات

وخمسساعةبينماالمدىفيمحصورةالطيرانفترات

.لمساعات

الترولفيأساساالشراعيةالطائراتوتستخدم

فيالشراعيةالطائراتطياريمعظموينتمي.والرياضة

الطائراتتمتلكجمعياتأونوادإلىالبلدانمعظم

عليها.تدريبيةدوراتوتنظيمصيانتهاوتتولى،الشراعية

ونيوزيلنداوكنداألمشراليافيشعبيةالرياضةهذهوتعتبر

أمريكاوبلدانالأوروبيةالبلادمعظموفيإفريقياوجنوب

الشمالية.

الشراعيةالطائرةاجزاء

رئيسيةأجزاءثلاثةمنالشراعيةالطائراتمعظمتتكون

هذهوكلالذيلمجموعة3-الجسم2-الأجنحة-ا

نأمنالشراعيةالطائراتيمكنانسيابيشكللهاالأجزاء

منه.مقاومةأقلتلاقيبحيثالهواءفيكالسكينتمر

الوصولالشراعيةللطائرةالهواءمقاومةتقليلويحقق

بينعلاقةهىالانحدارونسبة،عاليةانحدارنسبةإلى

أسفل،إلىوحركتهاالأمامإلىالشراعيةالطائرةحركة

شراعيةلطائرةالانحدارنسبةكانتإذاالمثالسبيلفعلى

الطائرةهذهأنذلكفمعنى25،حدودفيترويحية

منتفقدهمتركيلولكلالأمامإلىكم25تطرأنيمكنها

عاليةالشراعيةالطائراتبعضتحققأنويمكنارتفاعها،

حالةوفىأكثر،أو03إلىتصلانحدارنسبةالأداء

الانحدارنسبةتصلأنيمكنللسباقاتالمصنوعةالطائرات

.04منأكثرإلى

عرضهافيضيقةالشراعيةالطائراتأجنحة.الأجنحة

المروحية.الطائراتبأجنحةقورنقماإذالطولهابالنسبة

أطرافعندالهواءمقاومةخفضإلىيؤديالضيقوهذا

الجناح!.

فإنعموما،الطائراتأوالشراعيةالطائرةطيرانوأثناء

جناحامتدادعلىالطيراناتجاهعكعرتتجهالهواءحركة



يستخدمهاالتيالأجهزةمنالعديدعلىتحتويالشراعيةالطائرةقمرة

الهواءسرعةمبين:هىفيهاالرئيسيةوالأجهزة.الطرانفىالطار

.للمتغيراتومقياس،وبوصلة،الطائرةارتفاعيبينارتفاعومقياس
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السفليالسطجعلىالموجودالهواءيتجهوكذلك،الطائرة

الموجودالهواءيتجهبينما،للخارجالسريانإلىللجناح

هذاويؤدي،للداخلالسريانإلىالعلويالسطحعلى

الهواءفيدورانيةتياراتحدوثإلىالمعاكسالسريان

حركةوتعوقالجناحنهايةخلفتتكون،دواماتتسمى

.الأمامإلىالطائرة

قوةمنالعرضومحدودةطويلةأجنحةامشخدامويقلل

الهواءمقاومةخفضإلىيؤديكما.الدواماتهذهتأثير

طوليصلالشراعيةالسباقطائراتحالةففي،عاليةبدرجة

نجدبينمافقط.سم07إلىعرضهويصلم21إلىالجناح

ما2حدودفييكونالجناحطولأنالترويحيةالطائراتفي

رفع،قوةالطائرةأجنحةوتحقق،ام،2حدودفيوعرضه

علىالقدرةمنالطائرةتمكنأعلىإلىدفعقوةوهى

.والهبوطالارقفاعفيالحتراعيةالطهائرةسرعةيوضحالفاريومترجهاز

الهواءتياربوساطةالطمائرةترتفععندماأعلىإلىالجهازإبرةتشيرإذ

هموطها.عندأسفلإلىوتشير

لأ(كر-6خوكا-.*"ى3---حصكا-.ا-زو-!ارر!!صر*-كميم

!!لألأ!ر

\

-!حيببر!ا!لمم!!إحم.رلا-.".أءلم
!،!2!.""...كا،؟-.-...أكا9رع:..!.!".*-ث!1"03

!،.س....كا!+ش!..زرحممكل07?
!+/ى!!هم،ممالم/.

صء3كأيم!+ح!ه!!--هـأ!ح!لمة-"س!83

لا.،+*لم-كأ!.-صجم!اححرص-بمصص!حسحم!ئلالا*!هلا3ككلملاعك!!"فيك!كا!3.!و؟ع-لابرعمكلكص-طوركا،.*م*ر!

*./"*!!

حس.حعزصس.ص-/.-خ!!بم.32نر72فزءئج؟لم3ذلم"ئجبز؟ل!أ-لألاا!يرفئ2"*"،

هابطتيارفىتغوصثمالتلالأحدمنمنعطفصاعدتيارداخلتحلقأرلس!افيألمجيةوالطائرة.الهوائيالتيارداخلتطيرالشراعيةالطائرات

ترتفعثمباردةغابةفوقأسفلإلىتهبطدلكلعد.أحرىمرةأعلىإلىيرفعهاءدافيهواء!وقحقلعلىتطيرثمومن.باردةبحيرةمنصادر

.المدنإحدىداخلالموجودةالحرأرةمنصادرصاعدتيارضمنذلكلعد
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للطائرةرفعقوةالشراعيةالطائرةأجنحةوتعطي،الطيران

هذهعموماالطائراتأجنحةبهاتعطيالتيالمبادئبنفس

الهوائية.الديناميكاانظر:.القوة

وتسمىالطيرانفىللتحكمأطقمجناحولكل

لأجنحتهاالتيالشراعيةالطائراتبعضوهناكجنيحات،

القلاباتوتمثل،قلاباتوتسمىللتحكمإضافيةأطقم

الخلفيةالنهايةامتدادعلىمركبةأجزاءالجنيحاتو

،الجناحطرفم!بالقربتو!إلجنيحاتكما،للأجنحة

أسفلإلىأوأعلىإلىللحركةالجنيحبدفعالطيارويقوم

ران.الد!بهدفاليسارإلىأواليمينإلىالطائرةتجنحكي

الجنيحينخفض،الأجنحةأحدفيالجنيحيرتفعوعندما

بالقربوتو!إلقلاباتأتوماتيا،المقابلالجناحفيالاخر

تلكخفضللطيارويمكن،الشراعيةالطائرةجسممن

فيالر!قوةمنيزيدكيطفيفةبدرجةالقلابات

إلىسحبتياراتفىالطيرانعندالمنخفضةالسرعات

القدرةأيضاخفيفةبدرجةالقلاباترفعويحقق،أعلى

المرتفعة.السرعاتفىمنخفضةبزاويةالطرانعلى

انسيابيةفىتدريحئاويضيقالمقدمةمنيمتد.الجسم

علىالرقودإلىالطاريضطربحيث،الطائرةمؤخرةحتى

بالنسبةأما.الشراعيةالطائراتبعضفيالطيرانأثناءظهره

الطيرانعلىالتدريبفيالمستخدمةالشراعيةللطائرات

علىالقدرةللركابتحققحتىالشىءبعضالقمرةفتبرز

الشراعيةالتدريبطائراتداخلويوضعبداخلها،الجلوس

نأالمدربفيستطعلفردينالتحكمتحيحانبحيثمقعدان

الطائراتبعضأيضاوتتيحللطائرةالدارسقيادةيتابع

لفردين.الجلوسالأداءعاليةالشراعية

نأيمكنالتيالموادمنالشراعيةالطائراتوتصنع

الألومنيوممثل،الصقلمنعاليةدرجةإلىسطحهايصل

الطائرةتحتويأنويمكن،الزجاجيةالأليافأوالخشبأو

وعجلات.الصلبمنالأجزاءبعضعلىأيضاالشراعية

تطوىانيمكنالأداءعاليةالشراعيةالطائراتفيالهبوط

للطائرةيحققالتصميموهذاالصعود،بعدالجسمداخل

الهواء.مقاومةويقللالسفلىالسطحفيانسيابية

معظمفيالمجموعةهذهتتكون.الذيلمجموعة

رافعةوأفقي(اتزان)سطحموازنمنالشراعيةالطائرات

بسطئس!إلرافعةويرتبط.ودفةرأسيةزعنفةوكذلك

القيادةبعصارفعهأوخفضهللطيارويمكن،بمفصلةالاتزان

يحددهالذيالرافعةوضعويتحكم،قمرتهفىالموجودة

فيأيضايتحكمكماالطائرةبهاتميلالتيالزاويةفيالطيار

بوساطةالذيلبزعنفةالدفةوتتصل،الطائرةسرعة

إلىأواليمينإلىالدفةهذهالطارويحرك،مفصلات

فيالتحكمفيالدفةوتساعد،بدالعلىبالضغطاليسار

وسطحاليسار.أواليمينإلىالشراعيةالطائرةدوران

ويمكن،الذيلزعنفةأسفلأوأعلىفيإمامثبتالاتزان

الطائراتمصمموويعتقد.الطائرةجسمفييثبتأنأيضا

مجموعةفيالمتحركةالتحكمأسطحوضعأنالشراعية

أفضل.أداءتحقيقمنيمكنها7شكلعلىالذيل

الشراعيةالطائرةطيران

عندومعداتأجهزةالشراعيةالطائرةقائديستخدم

هى:الأجهزةوهذهوالهبوطوالتحليهتبالطائرةالإقلاع

ارتفاعيبينالذيالارتفاعومماسالهوأء،سرعةمج!ت

معدلاتيظهرالذيالمتغيراتومقياسعلةوبوالطائرة

يساعدالمتغيراتومقياس،الطائرةانخفاضأوارتفاع

الصاعدةالهوائيةالتياراتعلىيطرأماتحديدفىالطيار

الأداءعاليةالشراعيةالطائراتبعضوفي.تغيراتمن

يؤديحيثصوتبمولديتصلالتغيراتمقياسفإن

نغمةفىتغيرإلىالارتفاعفىطفيفةتغيراتأيحدوث

تزويدألمانيامثلالبلدانبعضوتشترط.الصوت

الطائرةداخلمستديمةبصفةبمظلةالشراعيةالطائرات

أثناءالطياريستخدمهاالتيبالمعداتتلحهتأوالشراعية

.الطيران

الشراعيةالطائراتمعظمإقلاعيتم.الإقلاع

وتشدالهواء،فيبسحبهاتقوممروحيةطائراتباستخدام

بينطولهيتراوحبحبلالشراعيةالطائرةالمروحيةالطائرة

منقريبةبعجلةالحبلنهايتيإحدىوتتصلمترا.6و.45

وتوصلجر،خطافخلالمنالمروحيةالطائرةذيل

الطائرةمقدمةمنقريبةبعجلةللحبلالأخرىالنهاية

الطائرةطيارويستطجع.مماثلخطافبوساطةالشراعية

إلىالشراعيةالطمائرةدفععلىالحتراعيالطرادلاديأعضاءيتعاولى

.الإقلاعمكان

3

!
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الأزرارأحدعلىبالضغطالحبلبهذاارتباطهفكالشراعية

ارتباطهمنيتحررأنللطياريمكنوعموما،قمرتهفي

قدرهيتراوحارتفاعإلىيصلعندمابطائرتهوينطلق

الشراعيةالطائراتمعظمولدىمتر،09و.06.بين

بينللطائرةالس!إلسفليفيموضوعةواحدةعجلة

فيالطائرةبجانبالمساعدينأحدويجري،الجناحين

الأجنحة.بمستوىيحتفظكيللإقلاعالأولىاللحظات

سحبهايمكنالتيالشراعيةالطائراتبعضوهناك

علىويطق،الارضعلىواقفةجرآلةأوعربةباستخدام

عادةالونشفيالجرحبلطولويبلغ،الونشاسمالالةهذه

عندمااتوماتياالجرخطافوينفصلمتر.كيلو2و51.من

أيضاويمكنمتر،06و.005بينماإلىالارتفاعيصل

تجهزوعادة.الحبلقطعحالةفييدوياالجرخطاففصل

حالةفيفوراالحبالقطعتستطعخاصةبمعداتالحبالهذه

التيالشراعيةالطائراتمنقليلعددوهناك،الطوارئ

الإقلاعفىتستخدمكيبمحركتدورمروحةلديهايكون

الهواء.يحملهاأنبعدالمروحةبإيقافالطياريقومحيث

الطائراتمعظمسرعةتصلأنيجب.التحليق

تستإإلطائرةوحتى.كم/ساعة08حواليإلىالشراعية

تياراتعنيبحثأنالطارفعلى،وألارتفاعالتحليق

-أأنواعأربعةفىتنحصرالسحبوتيارات.سحب

-4الجبليةالأمواج3-الحراريةالتيارات2-المائلةالرياح

القص.خطوط

ثمالتلالميلاتحاهعكسفيالمائلةالرياحتهب

الأمامإلىالطرانويست!إلطار،أعلىإلىتنحرف

الرياحكانتطالماالميلهذاجوانبامتدادعلىوالخلف

استطاعوقد.الطائرةتحملأنتستطعبحيثالقوةمن

كيالجبالمنالمائلةالرياحاستغلالالمهرةالطيارون

تقريبا.متركيلوأ،006إلىيصلطيرانمدىيحققوا

جبليميلامتدادفىأجنحتهابوساطةالطورطيرانويدل

مائلة.برياحهواءسحبوجودعلى

فييرتفعالذيالهواءمنالحراريةالتياراتقتكون

بعدحرارتهدرجةارتفاعنتيجةفقاعاتفيأوأعمدة

هيالمناطقوهذه.الأرضعلىالساخنةالمناطقملامسته

وأس!والطرقالصحاريمثلالمستويةأوالداكنةالأسط!ع

امتصاصهانتيجةحرارتهادرجةترتفعحيثالمحروثةالحقول

وتبعا.الشمسمنعليهاالساقطةالحرارةمنكبيرةلكميات

كثافتهفتقلدافئايصيرمباشرةلهاالملامسالهواءفانلهذا

الجوطبقاتفيالباردبالهواءيختلطحتىأعلىويرتمإلى

فيموجودايكونأنيمكنالحراريالمرتفعوهذاالعليا.

منالمتأخرةالساعاتحتىالصباحمنالمتأخرةالساعات

منالنوعهذافإنولهذا.الساطعةالشمسأيامفىالليل

الطائراتفيالمستخدمةالأنواعأكثريعدالصاعدةالتيارأت

ارتفاعهزيادةيحققأنالطارويستطعانتشارا.الشراعية

وشممبب.أعلىإلىالصاعدةالهواءأعمدةداخلبالدورأن

التياراتهذهإنتاجفيأيضاالمدنتطردهاالتيالحرارة

الركامية،البيضاءالسحبوهي،الانتفاخاتوتمثل.الحرارية

وجودعلىأخرىأدلةوهناكحراريتيارقمةعلىدليلا

تحليقأوالجوفيالأتربةارتفاعمثلالحراريةالتياراتتلك

أجنحتها.تبسطأندونالطور

الانحدار،الشديدةالجبالفيالجبليةالموجاتتحدث

منهاالمحجوبالجانبوهوالرياحعنالبعيدالجانبفي

هوائيةتياراتعامبوجهالجانبهذاعندتحدثحيث

محددةجويةظروفتوافرعندويمكن،أسفلإلىهابطة

أعلىإلىدافعةهوائيةتياراتالجانبهذاعندينتجأن

وأكيلومترا42إلىارتفاعهايصلبحيثالقوةمنوتكون

إلىمرتفعةأيعدسيةسحبهناكيكونماوغالباأكثر،

السفلي،سطحهايستويبينماالعلويلممطحهاعندأعلى

الجبلية.الموجاتوجودعلىإشارة

كتلةتحركعندالالتقاءمناطقأوالقصخطوطتحدث

الدافئالهواءفتدفعما،منطقةإلىالثقيلالباردالهواءمن

هذهالقصخطوطتقطعأنويمكن،أعلىإلىوزناالأخف

.الكيلومتراتمئاتإلىتصلمسافات

ثملهالمحددالجويالطريقمنالطياريقترب.الهبوط

لحظةقبلأعلىإلىويستويالهبوطممراتجاهفيينحدر

الشراعيةالطائراتمنالكثيروتستخدم.الأرضملامسة

الأجنحةمنتمتدأنيمكنالتيالمداداتتسمىألواحا

أثناءالرفعتخفيفوتثبيتالانحدارزاويةفيللتحكم

الطيارفإنقلاباتالشراعيةللطائرةكانوإذا.الهبوط

وتتيحمقعدانلهايوجدالتدريبفيالمستخدمةالشراعيةالطائرات

إذايتدخلأنويمكنالدارسمتابعةالمدربفيستطع،لفردينالتحكم

الأمر.لزم



الشراعيةالطائره458

أسفلإلىالقلاباتخفضوقدالهبوطنقطةمنيقترب

ميل.بأعلى

الشراعيالطرانمطاراتعنبعيدايطرالذيوالطيار

،مطارهإلىليعودالكافيبالدفعهوائيةتياراتيجدلاثم

ويمكن.مطارهعنبعيدأاضطرارياهبوطايهبطأنعليه

وفي.ومتسعمستوسطحأيفىالهبوطالشراعيةللطائرة

تعودثمفكهابعدمقطورةعلىتوضحإلطائرةالحالةهذه

اخر.م!ظنأيأوالشراعيالمطارإلى

الشراعىالطيرانلوائح

الطائراتمنامملاللوائحالبلدانمنالكثيرتوصثي

يكونأنيجبيطرالذيفالشخصوطياريها،الشراعية

جديرايكونلكىجيدةصحةوفيالعمرحديث

وهذه.الشراعيةالطائراتقيادةشهادةعلىبالحصول

الشراعية.بالطائرةمنفردابالطيرانللفردتسمحالشهادة

وأدراسيمنهجعلىتشتملأخرىتعليماتوهناك

ويمكنمعتمد.مدربإشرافتحتالطيرانعلىتدريب

نواديأحدفيأوالطيرأنمدرسةفىالتدريباتهذهتلقى

الشراعي.الطيران

أطهائراتاواعتماداحتياريتمالبلدانمعظموفي

يبنونالطيارينبعضوهناكوبيعها.تصنيعهاقبلالشراعية

وهذا،للتجمئالفوريمعدةمتكاملةأجزاءمنطائرأتهم

بالنسبةالثلثينأوالنصفمنأقلتكلفةيحققالإجراء

هذهاعتماديتمأنيجبأنهإلا،الكاملةللطائرات

المفتشين.أحدمنالطائرات

تاريخيةنبذة

عامكايلىجورجالسيرالإنجليزيالخترعبنى.البدايات

عاموفي،الطيعيبالحجمناجحةشراعيةطائرةأول9018

هذهحملتوقدجدا.بدائيةشراعيةطائرةصنع1853

هذاالمؤرخونواعتبرصغير.وادعبركايليمدربالطائرة

يتوافرلمأنهمنبالرغمإنسانبهيقومشراعيطيرانأول

المهندسصارثم.الطائرةفىتحكمأيالمدربهذالدى

قامحيثشراعيةطائرةقادشحصأولليلينتالأوتوالألماني

2و005حواليياتمام6918إلى1918منالفترةفي

المهندسامستخدم7918عاموفي،شراعيطيران

فيالجرلتقنياتتطيقأولبيلشر.أسبيرسالأسكتلندي

منكلماتوقد.الإقلاععلىالشراعيةالطائراتمعاونة

الشراعية.طائراتهمارتطامحوادثفيوبيلشرليلينثال

عدةبعملرايتأورفيلىوويلبرالاحوانقاموقد

فىهوككيتيمنبالقربالشراعيةالطائراتعلىتجارب

الفترةفي،الأمريكيةالمتحدةبالولاياتالشماليةكارولينا

فىناجحطيرانبأولالقيامقبل،ام209-0091من

بأولرايتأورفيلقامام119عاموفى.أم309عام

استخدموقد،الشراعيالطيرانتاريخفيموثقتحليق

وقد،دقائق01حوالىاستمرالديطيرأنهفىالمائلةالرياح

نتيجةرايتالأخوينبعدالشراعىلالطيرانالاهتمامقل

.المحركاتتستخدمالتيالطائرتتطور

الطيرانانتشر.الأولىالعالميةالحربنهايةبعد

عامالأولىالعالميةالحربلهايةبعدألمانيافيالشراعي

فىتطويرأيفرسايمعاهدةمنعتحيث،ام189

المهندسوناتجهولهذا.محركاتتستخدمالتياطائراتا

للطيرانالهوائيةالديناميكاعلمتطويرإدىالألمان

الطائراتبتطويرالعشرينياتبدايةفيقامواوقد،الشراعي

التغيراتمقياساختراعوتم،حديثةبتصميماتالشراعية

أولأسستالتاليةالسنةوفي،أم289عامألمانيافي

بولايةويلفليتساوثفىالشراعيللطرانمدرسة

الأمريكية.ماساشوسيتس

الطائراتاستخدمت.الثانيقالعالميةالحربأثناء

الجنودنقلفيطائراتتجرهاالتيالكبيرةاسثراعيةا

الطراناستخدممنأولالالمانكانوقد.:المدفعية

.أم049عامبلجيكاغزوأثناءوذلكالحربفىاششراممط

الشراعيةالطائراتطياريمعظميشاركالحاليالوقتوفى

عندخاصةأنواطأوكؤوسعلىللحصولالمسابقاتفى

وتقام،قياسيةارتفاعاتأوأزمنةأولمسافاتالطيرانتحقيق

عامين.كلالشراعيللطرانعالميةمسابقة

،للمسابقاترياضةهو.اليومالشرا!كيالطيران

الزمن.ضدالسباقهوالسباقاتهذهفيالمهموالحدث

يصلأضلاعثلاثةوذيمغلقمسارفىالمتسابقونويطير

الطارينوعلىمتركيلوا،000حواليإلىأطوالهمجموع

كانتوقد،ليلينتالأوتوالألمالىالمهندسلناهابدائيةشراعيةطائرة

مركبتهيوجهليليشالوكادالطيراد،أتناءليهاالتحكمأم!سطائرةأول

آخر.إلىحابمنبحسحهبالتمايل



المتراعية،الطائراتعلىتجاربعدةلاجراءقامارايتالأخوان

وقد،3091عامفيمحركذاتبطائرةطيرانبأولقيامهماقبل

الطراد.فيالتحكممشاكلمنالكثيرلحلالتجاربتلكاستحدما

فيكيلومترا042تتجاوزبسرعةالنهايةخطيعبرواأن

منتجابوصفهاالأولىالمرتبةفيألمانياوتصنف،الساعة

الأداء.عاليةالشراعيةالسباقلطائراترئيسيا

الطرانأشكالأحدهو.المعلقالشراعيالطيران

القرنمنالسبعينياتفيمفضلةصارتالتيالشراعي

منالمعلقةالشراعيةالطائراتمعظموتتكون،العشرين

ومربوطالصناعيةالأليافمنمصنوعالشكلمثلثشراع

ويتعلق.أم.حواليباتساعالألومنيوممنمعدنيإطارفى

الشراعيةالطائرةويقودالإطار.هذامنبأحزمةالطيار

تحكم.قضيببوساطةسرعتهوينظم

ففي،الإقلاعفىاستخدامهاتمطرقثلاثةوهناك

الطائرةقائديجريالأقدامعلىالشراعيالإقلاع

الشراعيالطيرانعالمفيقياسيةأرقام

القياسيالرقم

38!الأرضسطحفوقألارتفاع

806.مستقيمخطفىالمسافة

26.4الهدفحتىالمسافة

68.6العودةثمالهدفحتىالمسافة

قيايمثلثمساراجتيازسرعة

3.59كمأ..

94/9كم003

11.4كم."ه

41.8كم075

328،كم000.1

كم4،1

2،اكمد

لأاكم64

/سأكم

اسكم61

اسكم61

كم/س31

اسكم41د

945العائمةالطائره

!سبيمياتأوائلمندالمفضلةالرياضةأصبحاللعلقالشراعيالطيران

ويمكمه،الأحزمةمنبمجموعةالمركبةقائدويتعلقالعشرينالقرن

عليه.يقبضتحكمبقضيبوتوجيههاالمركبةهيكلحركةفيالتحكم

يستطيعحتىالتلالأحدسط!حعلىالريحاتجاهأسفل

وفىجوا.محمولةتبقىكيالطائرةيحملأنالهواء

بشدالقواربأحديقومبالجرالشراعيةالطائرةإطلاق

ارتفاعإلىتصلحتىحبلباستخدامالشراعيةالطائرة

بعدالجرحبالالطياريتركثممترا،أ05إلى21.

ويسمىمحركباستخدامالمعلقالطيرانوفي.ارتفاعه

مثبتاصغيرامحركايستخدمفإنهالخفةلمحائقالطران

.والهبوطالإقلاععملياتفيالشراعيةالطائرةعلى

.الطائرة:انظر

.جورجالسير،كايلي،رايتالأخوانأيضا:انظر

(.البحرية)الطائراتالطمائرة:انظر.!اوللىةاط

8691

7291

7891

8391

8291

8691

86!أ

85!أ

9791

الطيار

هاريسروبرت

جروسفيرنرهانز

ريكد-جسودحور،سبيت

نوفتوماس

رليرنجوإ

كاسلبول-جان

كاسللولحان

حروسفيرنرهانز

جروسفيرنرهانز

المتحدةالولايات

العربيةألماليا

يلنداليوز

المتحدةالولايات

لياستراأ

فرنسا

نسافر

لغربيةاليالماأ

بيةلغرانيالماأ



مهمةفىثقلتسيحذاتقتاليةمروحيةطائرة

مماتأحدإلىجواالإمداداتبحملتقوملبقلمروحيةطائرة

النفط.

االطائراتتؤديهاأنتستطعلاأعمالاتؤديأنيمكنالمروحيةالطائرة

وأدمتوسطةارتفاعاتليتحلقأنأيصاويمكنها،اتجاهكلفيأسلحتها

العابات.وسهولالمفطآبارحفر

المروحيةالطائرة

فيترتفعطائرةالهليكوبتر،أوالمروحيةالطائرة

مروحتينأومروحةدفعبوساطةبارتفاعهاوتحتفظالهواء،

فيوتدورنسبيا،كبيرةالطائرةهذهومروحة.دوارتين

المروحةهذهفإنوعموما،.الأرضيوازيأفقيمستوى

الهيلوكبتروالاسمدوار.جناحهىالعمليةالوجهةمن

هما:لاتينيتينكلمتينمنجاءحيثالمعنىهذامنمشتق

.الجناحوتعنىوبترونالحلزونى،الدواروتعنيهيلكس

مضرب،القاطعمنها:للهليكوبترمرادفةتسمياتوهناك

.الدوارئرالطا،البيض

وأأعلىإلىباستقامةالطيرانالمروحيةالطائرةتستطيع

ويمكنها.الأجنابإلىأوالخلفأوالأماموإلى،أسفل

واحدةنقطةعندوضعهافيالاستقرارأي،التحليقأيضا

المروحيةالطائرةفإن،الطائراتلمعظموخلافاالهواء.فى

الإقلاعيمكنهاولكن،هبوطأوإقلاعممرإلىتحتاجلا

يمكنهذاإلىوبالإضافةجدا.صغيرمكانمنوالهبوط

أقلارتفاعاتعلىبأمانالطيرانللمروحيةللطائرة

.الأخشابمواقعأحدفوقتحلقمروحيةطائرة

سطحعلىتهبطوهىالأعمالرجاليستخدمهامروحيةطائرة

.المدنإحدىفيللهبوط

ليرانوتطهلقلحظاتميتسديرأدقتاليةمروحيةلطائرةيم!ش،لأخرى

ومنصاتالعاليةالأ!مطعمثلصعيرةمساحاتوعلىمنتهبطتقبأو

لاولكنها،الأخرىالطائراتمنكثيراأبطأوبسرعات

لممرعتها،فيالطائراتمنالكثيرتجاريأنتستطع

تتعدىلاالمروحيةالطائراتلمعظملحمرعةفأقصمى

بهاتتولدالأعلىالسرعاتوفي.كم/ساعة032

المروحة.ريشتحطيمإلىتؤديأنيمكنقويةاهتزازات

منكماتستهلكالمروحيةالطائرةفإنهذاإلىوبالإضافة

المسافةقطععندالأخرىالطائراتمنأكبرالوقود

فإنوعموما.أقلاقتصاديةمرتبةتحتلفإنهاولهدانفسها،

إلىساعتينمنأكثرالطرانتستطجعلاالمروحيةالطائرة

علىتزيدمسافةإلىالطيرانأو،لمساعاتثلاث

بالوقود.التزودإعادةدون،كما0002

المقعدأحاديةالطرزبينالمروحيةالطائرةحجميتراوح

شاحنتينحمليمكنهاالتىالضخمةوالناقلات،الصغيرة

أثقل26ميالسوفييتيةالعسكريةالطائرةوتعدبداخلها.

82تزنحيث،الإطلاقعلىتصنيعهاتممروحيةطائرة

البضائع.منطنا02حملويمكنهامترياطنا



المروحيةالطائرةاستخدامات

الأعمالمنالعديدفيالمروحيةالطائرةأستخداميمكن

.الطائراتمنالأخرىبالأنواعأداؤهايمكنلاالتي

ارتفاعاتعلىالتحليققدرةلديهاالمروحيةفالطائرات

مساحاتوإلىمنوالهبوطالإقلاعوكذلك،متوسطة

يلي:فيماالمروحيةالطائرةاستخدامحصرويمكن.صغيرة

النقل3-الجوية2-المرأقبةالعاجلالإنقاذمهام-أ

الغاباتوإدارةالزراعية-الأعمال4الإنشائيةوالأعمال

العسكرية.المهام5-

الأوليةالتطوراتأستهدفت.العاجلالإنقاذمهام

.الحياةإنقاذفياستخدامهاإمكانيةالمروحيةالطائرةلتصميم

مسرحفوقمباشرةتحلقأنالانيمكنهاالمروحيةوالطائرة

الأفرادإلىأحزمةأومشداتبإنزالتقومحيث،الأحداث

حيثإلىبهموالطيرانسحبهمثمالخاطر،يواجهونالذين

فيأيضاالمروحيةالطائرةاستخدامويتم.بالأمانينعمون

وأ،العاتيةالفيضاناتأو،الغارقةالسفنمنالبشرحياةإنقاذ

بمتسلقىالطيرانيمكنهاكما،المحترقةالسحابناطحات

برإلىالمصابينالجليدوبمتزحلقيخطر،فيالمعلقينالجبال

بالقدرةتتميزفإنها،إسعافكطائرةوباستخدامها.الأمان

والعرباتالطائراتحوادثأماكنمنقريباالهبوطعلى

للطائرةويمكن.المستشفياتإلىالمصابيننقلفيللإسراع

التيالأماكنإلىوالأطعمةالأدويةبتسليمالقيامالمروحية

الأماكنمثل!الأخرىالنقلبوسائلإليهاالوصوليتعذر

أعاصير.أو،زلازلأو،فيضاناتبهايحدثالتي

بتعقبالشرطةتقومالمدنمنالعديدفى.الجويةالمراقبة

المروحية،الطائرةباستخدامفيهمالمشتبهتقلالتيالعربات

رجالأيضاويستخدم.البريةالشرطةسياراتبهاتوجهكما

والمجرمينالمتهمينعنالبحثفيالمروحيةالطائرةالقانون

لمساعدةالمروحيةالطائرةتستخدم.المروجةبالطائرةالمحاصيلرلتق

وهذهتماما،يحددولهالذيالمكانفيزراعتهمرلقديالمزارعير

الحشرية.بالمبيداتالحقوللريقخصيصاإعدادهاتمالطائرة

461المروحيةالطائرة

الصورةوفيالبشر.منآلافحياةأنقدتالإنقاذلمهاممروجةطائرة

فيالغارقةالسفنإحدىطاقمحملتالشواطىءلحراسةمروحيةطائرة

البحر.

والتفتيشالدوليةالحدودحراسةكذلكويمكنهم،الفارين

الحدود.عبرمشروعةغيربطرقالمتسللينأوالمهربينعن

طرقمتابعةفيأيضاالمروحيةالطائرةاستخدامويتم

جنونية.بسرعاتتسيرالتيالسياراتوضبطالسيارات

والتلفازالإذاعةإرسالمحطاتمنالعديديستخدم

الهواء.علىللأحداثالمباشرةالتغطةفيالمروحيةالطائرة

بمراقبةالمروحياتالطائراتطيارويقومالكبيرةالمدنوفي

لتحذيرتدفقهتعوقاختناقاتأيعنوالتبليغالمرورسير

السينمائيةالشركاتدأبتوقد.طرقهموتغييرالسائقين

حتىأفلامهاتصويرفيالمروحيةالطائرةامشخدأمعلىحاليا

الجو.منالمشهدإلىالنظرفيالطيارإحساسالمشاهدتعطي

منخفضةارتفاعاتعلىبالطيرانالطارتكليفيتموقد

الحديدية،السككوقضبان،الأنابيبخطوطعلىللتفتيش

منها.التالفعنالفوريوالتبليغ،الكصبائيةالقوىوخطوط

عنالكشففىالمروحيةالطائراتاستخدامويجري

المساحةأعمالفىوكذلك،المأهولةغيرأوالبكرالمناطق

إقلاعهاسيتمبالطهوربيداتمسلحةللغواصاتمفمادةمروحيةطائرة

إلكترونيةأحهزةالمروحيةالطائراتهذهوتحمل،البحريةالقطعإحدى

مميرها.حطومتابعةالغواصاتأماكنبتحديدتقوم
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.الأخرىالثرواتومصادرالنفطآبارعنوالكشف

البدائية،المناطقسكانبحصرالعلماءيقوموكذلك

الطائرةباستخدامالبريةالحيواناتهجرةطرقوتحديد

فيالمروحيةالطائرةالصيدأساطي!!وتستخدم.المروحية

التونة.أسماكوتجمعوجودأماكنتتبع

الطائرةامتخداميعد.الإنشائيةوالأعمالالنقل

ئرةالصاأتميزتوقد.للغايةم!طفاشيئاللنقلوسيلةالمروحية

وسيلةيجعلها"!كقاطع"!أعواءافيالمباشربالطيرانالمروحية

دأتستطيعانتىوالسرعة.الحالاتبعضفىمثاليةانتقال

مرونةمنبهتتميزمامع،المروحيةالطائرةبهاتتحرك

بهاينتقلوسيلةأفضلمنهاجعلت،والأمانالاستخدام

باستخدامواسسفر.الدولمنالعديدفيالسيا!حيونالقادة

فىالتنفيذيينالأعمالرجالولمميلةأصبحالمروحيةالطائرة

يضيعوهأنيمكنالذيالوقتلهمتوفرحيثالانتقال

أ!رجافينتقل،البطيئةالأرضيةالنقلوسائلبالممتخدام

بأسطهحالموجودةالمروحيةالطهائراتمطاراتمنالأعمال

المهمة.مقابلاتهمالإجراءالقريبةالمدنإلىمكاتبهممباني

أعمالمتابعةفىأسامميةلخدمةالمروحيةالطائرةتقوم

عنالبعيدةدالأمافيتتمالتيالنفطبابارالحفر

التيالوعرةالمحيطاتفيمعظمهايقعحيث،الشواطئ

أدتوقد.الخاطرةمنضربافيهاالسفناستخداميكون

الحفرمنصاتفوقالهبوطعلىالمروحيةالطائرةمقدرة

منأمناوالأكثرالأسرعالوسيلةجعلهاإلى،مباشرة

السفن.

البضالنقلفيالمروحيةالطائرةتستخدمماوغالبا

وذلك،الارضيةالنقلبوسائلنقلهايتعذرالتيالضخمة

جوا.بنقلهاتقومحيثالطائرةأسفلمنبحبالتعلقبأن

بعضفيأيضاالقويةالمروحيةالطائراتوتستخدم

عماليقومحيثطائرلم!!!كمرفاعالإنشاءاتأعمال

وأالضخمةالتكييفوحداتبتثبيتالمروحيةالطائرة

سالقةالأبراجنصبأو،الشاهقةالمبانىأعلىالهوائيات

ويقوم.الكهربائيةالقوىنقلفيتستخدمالتىالتجميع

الأماكنفىالخرسانةبصسبالمروحيةالطائرةعمالأيضا

بتثبيتيقومونكما،الأرضمنإليهاالوصوليصعبالتى

لها.المحددةالأماكنفيالضخمةالجسورمنأجزاء

المزارعونيستخدم.الغاباتوادارةالزراعيةالأعمال

نثرمثلالزراعيةالأعمالمنكثيرفيالمروحيةالطائرات

مساحاتعلىالحشريةوالمبيداتوالأسمدةالحبوب

الممهدةالطرقإنحتماءعناقتصاديابديلابوصفهاشاسعة

منتجاتتستخدمالتىالمصانعوتعتمد.العملهذالإنجاز

الأشجارقطعنقلفيالمروحيةالطائراتعلىالغابات

.الغاباتوإلىمنبقطعهاالمكلفةوالأطقما

الطائراتالمسلحةالقواتتستخدم.العسكريةا!لهام

.طائرةإسعافوكوحدةالجنودفرقحملفيالمروحية

فىالعاليةالقدرأتذاتالمروحيةالطائراتوتستخدم

تحملكما،الحربيةالمعاركمواقعإلىالمدفعيةقطهعحول

الحاجةتكونحيثإلىالمعداتوباقيوالعرلاتالدبابات

بمعداتالمروحيةالطائرةتجهيزايضاويتم.المعركةأثناءأيهاإ

العدوإشاراتبالتقاطتقومأنيمكنهالحيثنيةإل!ضرو

أيضاتستخدمكماإعاقتها،علىتعملتم،أ!لاسلكيةا

البحرية.وقطعهالعدوحشودتحركاتمراقبةفىياعس!

تعاونالتيالمروحيةالطائراتوحداتودعمتجهيزيتم

وتحديدالغواصاتمعللتعاملبمعداتالبحريةالقوات

الطائراتهذهوتزودوإصابتها.تعقبهالمالجومنأماكنها

اللازمة.ال!سلحةبأنواع

المروحيةالطائراتأنواع

الطائراتأنواعأكثر.المروحةأحاديةالمروحيةالطائرة

واحدةرئيسيةمروحةبوجودتتميزحيثانتشارا،المروحية

تسميتهامنالرغموعلى.أطائرةاجسماأعلىفىمثبتة

المروحياتأنواع

الرئيسيةالمروحةيلالدصوحة

ا

هـالهحوطة

المروحةأحاديةمروحيةئرةط

الرئيسيتادالمروحتاد

ح!***

!

المراوخترادفيةمروحيةطائرة

الرئيسيتالىالمروحتان

-

المحاررمتحدةمروحيةطائرة
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يحملالطائراتمنالنوعهذافإن،المروحةبأحادية

وتتكون.الطائرةذيلعلىمثبتةصغيرةأخرىمروحة

تمثلوهى،ريش)2-8(منالرئيسيةالطائرةمروحة

بينماجوا،لرفعهااللازمالدفعالطائرةيمنحالذيالعضو

أحدعلىوتثبتريشة)2-13(منالذيلمروحةتتكون

ومتعامدارأسئادورانهامستوىيكونبحيثالذيلجوانب

الذيلمروحةوتمثل.الرئيسيةالمروحةدورانمستوىمع

نزوععلىتتغلبأنهاكما،الطائرةاتجاهفيالتحكمجهاز

لدورانمضادفعلكردنفسهاحولللدورانالطائرة

الرئيسية.المروحة

تدورمروحتينتحمل.المراوحثنائيةا!لروحيةالطائرة

ذيلبمروحةلهاحاجةولا،الأخرىاتحاهعكصرمنهماكل

الطائراتمننوعينالناسعرفوقد،الحالةهذهفي

،المراوحترادفيةمروحيةطائرات:المراوخثنائيةالمروحية

جسمنهايتيمنكلعندرئيسيةمروحةتثبتحيث

يتحدأيالمحاور،متحدةمروحيةوطائرات،الطائرة

العلياالمروحةدورانعمودبتثبيتالمروحتيندورانمحورا

منتصفأعلىفيالسفلىالمروحةدورانعمودداخل

.ئرةالطا

المروحيةالطائرةلطيركيف

علىالقدرةللطائرةتحققالتيالقوةهي.الرفعقوة

الجاذبية"قوةوزنهاعلىوالتغلبأعلىإلىالارتفاع

محتفظةالاستمرارعلىالقدرةتمنحهاثم!،الأرضية

القدرةتلكعامةللطائراتوتتحققالهواء.فيبارتفاعها

فيثابتةأجنحةلهاطائراتوهناكأجنحتها.بوساطة

قوةللطائرةتعبمبدونها،الحركةعلىتقدرلا،الطائرة

حركةمعاي،الأمامإلىالطائرةحركةأثناءالمطلوبةالرفع

أجنحةالطائرةمروحةوريشة.للطائرةبالنسبةالهواء

للطائرةالريشةفتعطيالمروحةمحركيدورحيث،دوارة

دورانها.أثناءالمطلوبةالرفعقوة

قادرةيجعلهامميزبشكل)الجناح(أوالريشةتصمم

يتميزالعلويالجناحفسطحدورانها.أثناءالطائرةرفععلى

أقلالسفلىسطحهيكونبينما،أعلىإلىالحادبالبقوس

وأالجناحهذايتحركوعندمامستويا.يكونيكادأوتقوسا

،الجناحوأسفلأعلىإلىالهواءينسابالهواءفييدور

الهواءإزاحةفإنالجناحسطحيتقوساختلافونتيجة

فيالسفليبالسطحإزاحتهمنأبعدتكونالعلويبالسطح

فوقالهواءسريانسرعةأنأي،الوقتمننفسهالقدر

الجشاح.أسفلسررافسعةمنأكجرتكونالعلويالسطح

الهواءضغطفيفرقعنهينتجالسرعةفيالفرقوهذا

فوقالهواءضغطأننجدلهذاوتبغا.الجناحوأسفلأعلى

السطحتحتالضغطمنأقلللجناحالعلويالسطح

أكثرأسفلمنللجناحالهواءد!أنأي،للجناحالسفلي

قوةالطائرةلجسميعطىالفرقوهذا.أعلىمنلهدفعهمن

الديناميكاانظر:،المعلوماتمنولمزيد.المطلوبةالرفع

الهوائية.

الطائراتطياريمثل،المروحيةالطائرةلطيارييمكن

الزاويةبتغييرالمطلوبةالرفعقوةمقدارفيالتحكم،الأخرى

هذهعلىويطلقالهواء،حركةواتجاهالجناحوضعبين

ولتوضيح.الهبوبزاودةألاتجاهينبينالمحصورةالزاوية

تمثيليمكنعملئاالرفعوقوةالهبوبزاويةبينالعلاقة

اتجاهمستوىفىالطائرةوضعتفلو.ورقيةبطائرةالجناح

وإذا.الطائرةرفعتحاولقوةبوجودتشعرفلنالرللفسه

إلىسيؤديهذافإنتدريجياالورقيةالطائرةمقدمةرفعت

الرفعقوةالمروحيةالطائرةمروحةتوجدكيف

تكونحيث،الرفعقوةإيجادإلىيؤديالمروحةلريشةالملميزالشكل

الأكثرالعلويةالمروحةريشةسط!فوقأعلىالهواءأنسيابسرعة

ضغطنقصإلىيؤديوهذا.المستويالسفليسطحهامنتقوسا

وهذا.السفلىالس!عندتغيرهعدممعالعلويالسطحعلىالهواء

المطوبة.الرفعقوةيوجدالضغطفيالفرق

الزاويةوهي،الهبوبزاويةنريادةعليهاالحصوليمكنرفعقوةأبهر

الزاويةهذهوبزيادةعليها.المارالهواءمعالمروحةريشةتصعهاالتي

ضغطريادةإلىالدفعهذافيؤدي،الريشةأسفلمنالهواءدفعيرداد

الرفع.قوةزيادةوبالتالطالهواء

ث!!!

الهو!أرآوقيار!قو-أقلالهواءضسط
صس!الهواءأقلضعط

الهواءضغط
!ه!أعلىالهواءضعطثابت-
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تحاولقوةبوجودفزيادتهاومششعر،الهبوبزاويةزيادة

الهواءدفعمننشأتقدالقوةوهذه،أعلىإلىالطائرةرفع

انخفضتوكلما.الورقيةللطائرةالس!إلسفليعلى

.الطائرةرفيتحاولالتيالرفعقوةنقصت،الهبوبزاوية

فيالتحكمالطياريمارس.المروحيةالطائرةقيادة

بوساطة""المقصورةقمرتهداخلمنالمروحيةالطائرة

)الزاوية(الخطرانعصا-ا:رئيسيةأدواتثلاث

وتحليقهاالمروحيةالطائرةصعودفيوتتحكم،الشمولي

عمودأيفئاويسمى،القيادةعمود2-وهبوطها

المروحيةالطائرةحركةفىويتحكم،الدائريالخطران

وأدعسة3-الجانبينأحدإلىأوالخلفأوالأمامإلى

التفافمقدارفيالبدالهذاوضعويتحكم،الدفةبدال

وتعتمد.محورهاحولأونفسهاحولالمروحيةالطائرة

ريشةخطرانتغييرعلىالسابقةالتحكموسائلكل

التغييرهذاويتحقق.الذيلمروحةأوالرئيسيةالمروحة

الأخرىالأجهزةأووالقضبانالكبلاتمنشبكةبوساطة

وحتىالطيارمقصورةداخلالتحكمأدواتمنتمتدالتي

مروحة.كلريشة

الطياريحركعندماهذايتم.والهبوطوالتحلدقالصعود

حركةفعند.أسفلإلىأوأعلىإلىالشموليالخطرانعصا

الرئيسية،المروحةدورادالربمنقوةوتمشأ.المراوحريش)راوية(خطرانبتعييرالمروحيةالطائرةطيرانفىالطياريتحكم.المروحيةالطائرةلادة

المروحةدوراناتجاهعكسالطائرةلصعلىيعملالديالدورانعزمع!صالديلمروحةقوةوتعمل،الطائرةورناتجاهعكستعحلوهي

دورانها.أثاءالمروحةترسمهاالتىالحطهوطتمتلاردائرتينسينلالمسافةالمراوحتوضئزوايا،أدناهالأشكالوفي.الرئيسية

حكالا*--*حطراد8الرحقوة

!

لم!الحادية

يرداداخممولياالحطرارعصار!عالصعود

إلىهداويؤدي.الرئييةالمروحةريقحوان

.الطائرةفضصعد،الرفعقوةريادة

مئوسطحطرادهـ

-------4الرفعقوة

!

لم!الحاذسة

الرئيسىالحطرارعصاتعدالتحيق.
القيمة.متوسطالرثيسيةالمروحةحطرالىيكور

ورلها،تعادلالتىالر!عقوةللطائرةوتحقئ

.الطائرة!تحلق

ممحمضحطرالىلا

الر!عقوة

!

!در--الحادبية

الشمولى،الحطرادعصابحمصالهبوط

ويتعل!الرمعقوة!تتاقص،الحوالىيمحفص

الطائرةهبوطإلىديؤدي،الطائرةوزرعليها

حطرار

متاقص

**حرحص!أشدر !!*--\

-
الصيرالىاتحاه

إلىالتح!كاعمودرودعالأمامإلىالطيران

!مقرلهاأتاءالمروحةربقحطرالىيرداداللأمام

حهةسأعرإلىالمروحةتميلو!داالديل،

.الأمامإلىالطائرة!تطيرالديل،

مترابءارا!ير

الطيرارابحاه

إلىاضحكمالد!ععمودالخلفإلىالطيران

قرلهاسءأتاالمروحةريقحطراديراداسراءا

أع!سإلىالمروحةتميلولهدا،الطائرة!قدمة

الحلص.إلىالطائرةلتطير،المقدمةحهة

-ا!حط متاقصح!*حطراد!*مقرايد!-

-"
--

الطيراداتجاه

التحك!عمودبامالةالاتجاهاتكلفيالطيران

إلىتميلالرئيسيةالمروحة!إلى،الاتجاهاتأحدإلى

الحراهـاتجاهإلىهداويؤدي،العكسىالحا!

التحكم.عموداتجاهدىالطيراد

الحاسةا!يلأ!حعالتدلقوير

حطرسط

لأ

علىالضعطلدورمستقيمخطفيالطيران

الجالبيةالقوةعزميتعادل،الد!ةولاليسأي

التدوير،عزممعالديلمروحةتحدتهاالتي

.الأمامإلىالطائرة!تتحه

عالى1!احطراد

"

الحابهيةالقوةعرم

الدفةسدالع!لالصعطاليسارإلىالدوران

الديل،مروحةري!سةحطراريردادالأيسر،ا

علىلعرمهاقادرةوتكود،الحاسيةالقوة!كرداد

الشار.إلىالطائرةلرو

حواديرالتد.عرم

امسحفض!القئ

الدمة!دالعربالصعطاليمينإلىالدوران

فتساقصالديل،ريةحواديححعصالأير،

وتدورالتدوير،عرموسعل!،الحانيةالقوة

اليمير.إلىالطائرة
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الخطرانعصابحركة.المروحيةالطائرةفىالتحكممعدات

عمودوبديخع.الطائرةوهبوطوتحليقصعودفىالتحكميتم،الشمولي

وأالخلفأوالأمامإلىالطراناتجاهتحديديمكن،اتجاهأيإلىالقيادة

يتمالدفةبداليإحدىعلىبالقدموبالضغط.الجانبينأحدإلى

بوسائلمعدةطائرةكابيمةوتوضئالصورة.الدوراناتجاهفيالتحكم

.ومساعدهالطارمنلكلثنائيةتحكم

المروحةجمئري!فيالخطرانيتزايدأعلىإلىالعصا

منالناتجةالرفعقوةبالتالطتزدادالخطرانوبزيادة.الرئيسية

القوةهذهزادتفإذاالهواء.فىالرئيسيةالمروحةدوران

وستصعد،الطائرةر!علىستعملفإنهاالطائرةوزنعن

قائدأرادوإذا.أعلىإلىعمودياالحالةهذهفيالطائرة

بالطائرةالتحليقالمناسبالارتفاعإلىوصولهبعدالطائرة

إلىالخطرانعصايجذبأنعليهفإن،الارتفاعهذاعند

هذهتتعادلوعندما.الرفعقوةستنخفضوبهذاالوراء،

ثابت.ارتفاععندستظلالطائرةفإنالطائرةمئرزنالقوة

عصماجذبفييستمرأنفعليهالهبوطالطيارأرادوإذا

الطائرةوزنعنالرفعقوةتقلوبهذاالوراء،إلىالخطران

وزنها.تأثيرتحتبالهبوطالطائرةفتبدأ

الطاريححكم.والجانبينوالخلفالأمامإلىالطيران

يقبضالذيالتحكمبعمودالاتجاهاتهذهإلىالطرانفي

ركبتيبينتوضععصاهوالعمودوهذا،اليمنىبيدهعليه

ويستطع.اتجاهأيفيتميلأنلهاويمكن،الطائرةقائد

الذيبالاتجاهالطائرةحركةاتجاهيحددأنالطائرةقائد

مقدارالوضعهذايحددحيث،التحكمعمودفيهيضع

،والنقصانبالزيادةالرئيسيةالمروحةريشفيالخطران

مسارفيمتقابلينوضعينمنبالتحديدتقتربعندما

،الأمامإلىالحركةفيالطياريرغبفعندما.الدائريالريش

عنسينتجحيثالأمامإلىالتحكمبعموديدفعأنفعليه

عندالرئيسيةالمروحةري!خطرانتزايدالحركةهذه

مقدمةمناقترابهاوالتناقصعندالطائرةذيلمناقترابها

الذيلعندالمروحةرفعقوةزيادةهذاعنوينشأ.الطائرة

تأثيرخطويصبحمقدمتها،وتنخفضالطائرةذيلفيرتة

إلىلذلكتبعاالطائرةفتتحرك،الأمامإلىمائلاالرفعقوة

الطران.مستوىفىالأمام

إلىالتحكمعمودالطاريجذبالوراءإلىوللطيران

مناقترابهاعندالريشخطرانتزايدهذاعنفينشأ،الخلف

لهذاوتبعا.الذيلعلىمرورهاعندوتناقصهاالطائرةمقدمة

طيرانهاحركةوتصميرذيلهاوينخفضالطائرةمقدمةترتفع

الجانبينمنأيإلىالطرانفيالتحكمويتم.الخلفإلى

السابق.والتسلسلالأسلوببنفس

أحدفيالمروحيةالطائرةمروحةتدورعندما.الدوران

فيالطائرةجسمعلىتؤثركقوةالفعلردينتج،الاتحاهات

بعزمهذهالدورانقوةعنونعبر،للدورانالعكسيالاتجاه

منالناشئالعزمهذاعلىالسيطرةوبدون.الدوران

الطائرةعلىمسيطرةهناكيكونلن،الرئيسيةالمروحة

مغلقة.دائرةفىنفسهاحولتدوروسوف

نأنجدالمروحةأحاديةالمروحيةالطائرةحالةوفي

وبهذا،الساعةعقارباتجاهعكستدورالرئيسيةالمروحة

الساعة.عقارباتجاهمعيكونالدورانعزماتجاهفإن

يستخدمأنالمروحةأحاديةالمروحيةالطائرةلطارويمكن

اتجاهفيويتحكمالعزمهذاتأثيريبطلكيالذيلمروحة

بدالىمنأيعلىقدميهباحدىالطياروبضغط.الطيران

يأعلىالضغطوبدون.الطراناتجاهتغييريمكنهالدفة

وضعفيتكونالذيلمروحةريقفإنالبدالينمن

عزمتبطلجى،نبيةقوةدورانهاعنينتجحيثالتعادل

فيالطرانءكللىقادرةحينئذالطائرةوتكون،الدوران

إلىالدورانال!لائرةقائدأرادوإذا.الأمامإلىاستقامة

الدفةبدالعلىاليسرىبقدمهيضغطأنفعليهاليسار،

الذيلمروحةريمغ!خطرانيزدادالوضعوبهذاالأيسر.

الذيلمروحةةقمزيادةهذاويتبع،السابقالوضععن

الساعةعقارباتجاهعكسفيالطائرةبذيلفتدفعالجانبية

يضغط،اليمينإل!اوللدوراناليسار.إلىالطائرةوتدور

وبهذا.الأيمنالدفةبدالعلىاليمنىبقدمهالطائرةقائد

وتقلالذيلمروحةريشخطرانمقدارينقصالوضحع

الدورانعزمعليهافيتغلبمنها،الناتحةالجانبيةالقوة

الطائرةوتدورالساعةعقارباتجاهفيالطائرةبذيلويدفع

اليمين.إلى

إحدىفإنالمراوحثنائيةالمروحيةالطائرةحالةوفي

عكسوالاخرىالساعةعقارباتجاهفيتدورالمروحتين

العزمالأولىمنالناشئالدورانعزمفيبطل،الاتجاههذا

اتجاهفىالتحكمللطيارويتحقق،الأخرىمنالناشئ

المروحتين.تلكمنأيريشخطرانبتغييرالدوران
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المروحيةالطائرةتطور

عنمعلومةأولتعد.الأوليةوالتجاربالتصميمات

هي،محركدورانمنالناشئبالدفعتطرالتيالمعدات

تاريخوكان،الصينيةالكتبأحدفيذكرهاجاءالتي

علىالمعدةهذهتصميماعتمدوقد.م032عامكتابتها

.الطائرةالقمةتسمىوكانت،الأطفالألعابإحدى

الطيور.ريشمنمصنوعةمروحةبدفعاللعبةهذهوتطير

ليوناردوالإيطالىوالفنانالعالمااستطاعام483عاموفي

هذاويأخذكبير،بجناحلطائرةتصميمايرسمأندافينشي

عاموفى.الكتانمنمصنوغاحلزونياشكلاالجناح

أولبناءوبيانفنم!لانويالفرنسياناستطاعأم784

فىاعتمدتوقدأوروبا.فىالطرانيمكنهالطائرةنموذج

بجناحينتطيرحيث،الطائرةالصينيةالقمةعلىتصميمها

قامالتاسئكشرالقرنوخلالالطيور.ريم!منمصنوعين

لبناءتجاربعدةبعملوالأمريكيونالأوروبيونالخترعون

المحركاتوالبخاريةالالاتباستخدامالطائرةنماذج

الوقتذلكفيكانتالمعداتتلكأنإلا،الكهربائية

كاملةدبطائرةعنفيهاتعجزبدرجةضعيفةأوثقيلة

البناء

تطويرأمكنحيث،العشرينالقرنأوائلوبحلول

قدراتها،فىوعاليةحجمها،فىصغيرةبترولمحركات

التحقيق.ممكنأمراإنساناتحملطائرةأولطيرانأصبح

مأ709عامفيبريجيهلويسالفرنسىالخترعقامفقد

هذهواستطاعت،مراوحأربعذاتمروحيةطائرةلمحانشاء

لمسافةالهواءفيبريجيهمساعديأحدتر!أنالطائرة

المروحيةالطائرةتاريخ

أ-آقىشأصأشص-!ص-صملوي!أدثا9ها1طائردررودع!فراح
أو،إفىأ!3لم

لم-ع!!ئ!-إ-"خ!بريمحس!ححى-!!-لملأبه-2

ء=---أستأهاترادديةبمراوحطائرة

ليوأسام(دورلاأيسىتجطيطىايطاولياصحعه8كا(م7091)!رلساكورس!ل

-ع-خ!--*!ز

ل!!حبم

فوكهريقصسهابمروحتينطائرة

(م3691)ألماليا

أثناءواستقرت،واحدةدقيقةولمدةالأرضعنسم16

.الأرضعلىالواقفينبريجيهمساعديأيديعلىطيرأنها

فرنسىميكانيكيتمكنأيضاأم709عاموفىهذاوبعد

ذاتمروحيةطائرةأولصناعةمنكورنوبوليدعى

استطاعتوقدالحر.الطرانعلىوقادرةترادفيةمراوح

ثانية.02ولمدةمترينارتفاععلىالطيران

الطائراتفىالتحكميعد.مروجةطائرةأول

غيرطيرانهاجعلتالتيالأساسيةالعقباتمنالمروحية

استطاعأم359عاموفي.الأولىتجاربهافىمستقر

رينيهيدعىآخرفرنسىرجلومعهبريجيهالفرنسيالعالم

محورية.مروحةذاتمروحيةطائرةببناءيقوماأندوران

إلىالمستقرالطرانمنمكنتهابسهولةفيهاالتحكمتموقد

استطاعام369عاموفي.قبلذيمنأبعدمعسافات

،المراوحثنائيةمروحيةطائرةبناءفوكهنريشالألمانيالعالم

إلىسرعتهاوصلتالتاليالعاموفيتطويرها.فيواستمر

ارتفاععلىالطرانوأمكنهاالساعةفىكما22

دقيقة.وعشرينساعةلمدةمرتفعةوظلت،م004.2

مروحيةلطائرةتحليقأولفإنالعمليةالوجهةومن

عامالمتحدةالولاياتفىحدثقدالمروحةأحادية

إيجورالأصلالروسىالمهندسيديعلى،ام939

عامالمتحدةالولاياتإلىنزحالذيسيكورسكى

والأمريكيةالبريطانيةالمسلحةالقواتقامتوقد.ام919

أثناءسيكورسكيطائرةمنمتطورةأجيالباستخدام

ام(.459-ا)939الثانيةالعالميةالحرب

الاستخداماتزيادةأدت.اللاحقةالتطورات

القرنمنتصفخلالالمروحيةللطائراتالعسكرية

استخدامتمفقدتصميمها.فيهائلةتطهوراتإلىالعشرين

الثانيةالعالميةالحربأثناءأساسيةبصفةالمروحيةالطائرات

أسندتوقدالانقاذ.ومهامالحراسةبعملياتالقيامفى

الكوريةالحربأثناءالمروحيةللطائراتأخرىمهام

لمواقغالمسلحةالمراقبةعلىاشتملتأم(-539ا9ء.)

المناطقإلىوالإمداداتالجنودونقلوتحصيناتهالعدو

(أم759-ا)579الفيتناميةالحربوخلال.الوعرة

للجيشالتابعةالمروحيةالطائراتمنآلافقامت

قتالية.طيرانمهامبتنفيذالأمريكي

العسكريةالاستخداماتفىالاطرادشح!ذاوقد

مركباتإنتاجبمحاولاتالقيامعلىالمروحيةللطائرات

الاربعينياتففي.والسرعةوالقدرةالحجمفائقة

بتعديلاتالمهندسونقامالعشرينالقرنمنوالخمسينيات

الطائراتفيلاستخدامهاالتوربينيةالمحركاتعلى

منقدرةوأكثرأخفالمحركاتهذهتعدحيث،المروحية

مروحةإدارةفيتستخدمكانتالتىالسابقةالمحركات
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إيجوربهاوطاربناهاالمروحةأحاديةعمليةمروحيةطائرةأول

.أم939عامفيلهاطيرادأولتوضحوالصورة،سيكورسكي

المروحيةللطمائراتامشحدامأولكان.القتالفيالمروحيةالطائرات

المسلحةالقواتأيديعلىوتم،الفيتساميةالحربخلالعاليةبكثافة

لأمريكية.ا

تحققالمحاورمتحدةمراوحتستخدمالمركبةالتجريبيةالمروحيةالطائرة

قوةيعطيهانفاثمحركوحودإلىلال!!افةالمطلوبةالرفعقوةلها

تفوقسرعاتإلىالوصولالطائرةهدهولإمكان،الامامإلىالدفع

العادية.المروحيةالطائرةسرعة

طيرانهالصرعةزادتالمحركاتوبهذه،المروحيةالطائرات

فىجديدةمواداستخداموساهم.حمولتهازادتكما

فقدأمئا.وأكثربنيةوأقوىوزناأخفطائراتإنتاج

سبيلعلى،المعدنيةأوالخشبيةالمروحةلبريشاستبدلت

يستخدمالذيالبلالمشيكمنصناعتهاتمتريش،المثال

المروحيةالطائراتفيالتطورهذاأنشكولا.أطوللمدة

بصورةالمدنيةالاستخداماتمنالعديدتناسبجعلها

أفضل.

صناعةمجالفيالعاملونيقوم.التطوراتاخر

عملياتهاتبسيطأجلمنفائقبجهدالمروحيةالطائرات

أحداستطاعوقدسرعتها.وزيادةالتعقيديعيبهاالتي

المروحةأحاديةمروحيةطائرةإنتاجالمجالهذافيالعاملين

بنفاثاتالذيلمروحةإحلالتمفقد.ذيلمروحةوبدون

القوةلتحدثفوهاتهامنالهواءدفعباستخدامتقوم

وقد.ألاتجاهولتغيير،الدورانعزملإبطالالمطلوبةالجانبية

وهذه.ا!لركبةالمروحيةسرعةزيادةعنالمحاولاتأسفرت

الأمامإلىوحركتهارفعهافيكليااعتماداتعتمدلاالطائرة

إلىشدهاأودفعهافيأيضاتعتمدولكنها،المروحةعلى

الطائراتمثل،فوهاتمنالمنطلقةالغازاتدفععلىالأمام

إلىالمروحيةالطائراتإحدىسرعةوصلتوقد.النفاثة

اساعة.كم555

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

نو!تشإيمايحورإ،سيكورسكيلأوتوجيروا

جورجلسيرا،يليكائيةالهواميكاينالدا

الموضوعصرعا

المروحيةالطائرةاستخدامات-ا

وادارةالزراعيةالأعمال-دالعاجلالإنقاذمهام-أ

الغاباتالجويةالمراقبة-ب

العسكريةالمهامهـ-الإنشائيةوالأعمالالنقل-ج

المروحيةالطائراتأنواع-2

المروحةأحاديةالمروحيةالطائرة-أ

المراوحثائيةالمروحيةالطائرةب

المروحيةالطائرةتطيركيف-3

الرفعقوة-أ

المروحيةالطائرةقيادة

المروحيةالطائرةتطور-4

اللاحقةالتطورات-جوالتجاربالتصميماتأ

التطوراتآحر-دالأولية

مروحيةطائرةأول-ب

أسئلة

المروحية؟الطائرةأجنحةأدواعما

؟الإنشاءاتصناعة!ىالمروحيةالطائراتتستخدمكيى

المروحيةالطائرةوماالترادفيةالمراوحداتالمروحيةالطائرةما

المحاور؟متحدة

عمليا؟المروحةأحاديةمروحيةطائرةأولأطلقالذيمن

الذيل؟علىالمروحةأحاديةالمروحيةالطائرةتعتمدلماذا

المركبة؟المروحيةالطائرةما

تستطعهلافيماالطيرالىالمروحيةللطائرةيمكنالطرقبأي

؟الأخرىالطائرات

الشمولي؟الخوانعصاالطاريرفععندمايحدثاسذياما
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اضقي!اعمليات!ىأسامحيةالروحيةالطائراتحدمةتعتمرلمادا

السواحل؟ع!البعيدةالمحريهالمواقعوفيالسفطص

السفاثات(،)عصرالطائرةانظر:.ا!تةضةاط

اسووي(.ااعصر)االجويةالقواتدلطيرار(بمحديد)عصرالمجران

جدا.صغيرةطائرة،أ!ائرةانموذج.لمودج6،الطائر

عنينشأأوطائرةمنمصغرةنسخةيكونأنإماوهو

عمدمعروفةهوايةالمماذجصناعةوتعدجديد.تصميم

قداكتيالطائراتنماذجالصناعويبنيمعا.والكبارالشباب

فيهابما،الطائراتانواعلجميعبأشكالتطيرلاأوتطير

كما.والعموديةوالحربيةوالتجاريةالشراعيةالطائرات

عليهالتجرىللطائراتمصغرةنماذجالعلماءيستخدم

تلكاختباريتمثم،الأصليةالطائرةصناعةقبلالاختبارات

يماثلهواءعليهايمررحيث،هوائيةأنفاقداخلالنماذج

الأصليةالطائرةتقاللهسوفماوظروفهوسرعتهضغطهفي

الهوائي.النفق،الطائرةانظر:.طيرانهاأثناء

معدةمتكاملةأجزاءمنالطائراتنماذجالهواةويبني

هذه."أ-لأأ-اأخماذحراحالةوفىللبجمئ.
لصيرلصبعتي

هي!صللتجميعلصقهاويتم،البلاستيكمنالاجزاء

فيالمستخدمةالخاماتأشهرالبلزاخشبويعد.الطائرة

وسهولةوقوتهوزنهلخفةانفه!إالطائراتنماذجتصنيع

بعضتصنيعفيالاصطناعيةا!وادتستخدمكما،تشكيله

تثبيتوأماكنالمروحةمثلفائقةمتانةتتطلبالتىالأجزاء

بنشروالمجلاتالكتببعضوتقوم.النموذجشيالمحرك

فيمتاحةوهى،للهواةالنماذجهذهأجزاءتجميعخطط

بعضهناكأنكما.بئالكتبومحالأ!امةااطكتبات

خاصةنماذجبتصميميقومونأ!ذيناالمتقدمةأضماذجاصماع

جاهزةوهىتباعالتيالكاملةالنماذجوهناكبهما.

.للطيران

نماذجمنأساسيةأنواعخمعسةتحديدويمكن

مبنىداخلالطيراننماذج2العرضنماذج-أ:الطائرات

-5الخطيالتحكمنماذج-4الحرالطيراننماذج3-

الراديويمما.التحكمنماذ!

ولا،الطيرانعلىقادرةغيرنمادخهي.العرصكلاذخ

الهواةيقومحيث،الطائرةأضماذجاوب!تلينهاأصلشبهوجه

للطائرةالعامالشكلنسخإلىفقطهادف!!لصساعتها

العرضنماذجبعضفىونجدتفاصيلها.ب!!لالحقيقية

عنايةالهواةويعص.هبوطونظ!اوأبوابامتحركةمراوح

اويتح!-.طويلةأسلاك!اتتصل،الخطيبالتحكمتطيرطائرةنموذج

حواصه.م!

النمودجطيرانأثماءالأسلاكبهذه،لإمساكالطائرةهدهطيرادفىلهرد
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النموذجهذاويتحركأسلاكدونتتحركالطيرانحرةطائرةكلوذج

.صغيرةمحركاتبوساطةالأخرىالنماذجمنوالعديد

منالأصلطبقصورةلتبدوالنماذجهذهلدهانخاصة

علىالمعارضفىالنماذجهذهتقييمويتم،الحقيقيةالطائرة

التصنيع.فيالمبذولوالجهدالتفاصيلنقلدقةأساس

الهوأة.منازلفيجذاباشكلاالعرضنماذجوتعطى

يمكنحيثعديدةبطرقطائراتهمالنماذجصانعوويعرض

توضعأوبأسلاكالأسقفمنتعلقأورفوففىتنظمأن

.عرضصناديقفي

هذهتطرأنيمكن.المافيداخلالطيراننماذج

ء،البطيبالطيرانتتميزحيثفقطالمبانىداخلالنماذج

وتعتمد.دقيقة45لمدةالهواءفيمعلقةتظلأنيمكنهاكما

خيوطإطلاقعلىالنماذجهذهمروحةإدارةحركةتغذية

هذههيكلصناعةوتتم.تحليقهاأثناءالمطاطمنمجدولة

وأجدارقيقبورقتغطىكماالبلزا،خشبمنالطائرة

محاليلمنالمادةهذهوتتكون.المايكروفيلمتسمىبمادة

تطفوالماءفىوضعهاوعند،الخروعزيتفيمذابةطلاء

ويقوم.بالمايكروفيلمتعسمىجدارقيقةطبقةهيئةعلى

ثمالأسلاكمنبشبكةالطبقةهذهبكشطالنماذجصانع

خفيفةأوزانالنماذجولهذه.الطائرةهيكلعلىبوضعها

تتيحلابدرجةهشةوهي.جراماتثلاثةإلىتصلجدا

منحركةبأقلتتحطموقد،المبانيخارجالطرانلها

للطيرانالمعدةالشراعيةالطائراتنماذجوتصنعالهواء.

البلزا.خشبمنبأكملهاالداخلي

فيالنماذجهذهتعتمدأنيمكنالحر.الطيرا!كلاذج

المطاطخيوطباستخدامالمروحةلفعلى،بالقدرةإمدادها

فيالمستخدموالوقود.مكبسىمحركبوساطةأوالمجدولة

والنيتروميثانالميثيلىالكحولمنخليطهوالمحركاتهذه

متربينطولهاشراوحأجنحةالنماذجولهذه.مزلقةومادة

الصعودفىتستمرالنماذجهذهإطلاقوبعد.ومترين

جهازيقومثم،ثانيةاوه9بينتتراوحلمدةباستقامة

الطرانعلىالطائرةتعتمدثم،المحركلماطفاءتزامنى

يستخدملموإذا.دقائقوه3بينشراوحلمدةالشراعي

فيتستمرالنماذجهذهفإنالمحركإطفاءفيتزامنيجهاز

وفى.ساعاتستإلىتصللمدةدائريشكلفيالطران

والتي.أعلىإلىالصاعدةالهواءتياراتاستغلالحالة

الهواء.فيمحمولةتظلفإنها،الحراريالرلمحعتسمى

الطائرةهذهجذبعلىالحرالشراعيالطيرانويعتمد

فىمحمولةلتظلتركهاثمم،03إلىطولهيصلبحبل

منتقربلمدةللهواءالحراريالدفععلىمعتمدةالجو

.طيرانساعاتخصل!

بمحركاتتطيرالنماذجهذه.الخطيالتحكممماذج

فيوالتحكم.بأسلاكطيرانهاأثناءوتربطنفاثةاومكبسية

الداكرونمادةمنسلكينعلىيعتمدالنماذجهذهمعظم

طرفربطويتم.م23وم8بينطولهمايتراوحالصلبأو

تحريكيمكنهبحيثالنموذججسمفيسلككلمن

فىالتحكمسطحيمثلوهو،بالطائرةالرافعسطح

للسلكينالأخرىالنهايةوتثبت.بالطائرةالذيلمجموعة

الطائرةطيرانفيللتحكمالنموذجصانعيعدهمقبضفي

أعلىإلىالتحكممقبضالهاوييوجهوعندماوارتفاعها.

بحيث،أعلىإلىالطائرةرافعسطحالسلكينأحديرفع

المقبضتوجيهوعند.أعلىإلىأيضاالطائرةمقدمةيوجه

أسفلإلىالرافعسطحالاخرالسلكيخفضأسفلإلى

أسفل.إلىالطائرةمقدمةيوجهبحيث

سلكيبخطفيهالتحكميكونالنماذجهذهبعض

فيس!إلرافعوخفضرفعفيعليهتعتمدحيثواحد،

ثالثسلكيخطلهاأخرىنماذجوهناكوأحد.آن

فىمحركاستخدامحالةوفي.الطائرةسرعةفيللتحكم

سعةتصلأنيمكنالخطيبالتحكمتعملالتيالنماذج

كم/ساعة.004إلىطيرانها

بوساطةفيهاالتحكميتم.الراديويالتحكمنماذج

ويحمل.الطائرةإلىراديويةإشاراتلمحارساليقومجهاز

تلكلاستقبالصغيراراديوياستقبالجهازالنموذج

إلىتمرمعلوماتإلىوتحويلهابحلهاويقوم،الإشارات

الحركةمنفذويقوم.الحركةمنفذيسمىكهربائيمحرك

ذيلمجموعةوفيالأجنحةفيالتحكمأسطحبتحريك

وأالهبوطأوالارتفاعإلىالنموذجفتوجه،النموذج

سرعةفىالتحكمالحركةلمنفذأيضاويمكن.الدوران

،الهبوطعجلاتوخفضرفعفيوكذلك،الطائرةمحرك

منالهبوطمظلةإسقاطتتيحالتيالعسقاطاتبعضوفتح

النموذ!.

بالتحكمتعملالتيالشراعيةالطائراتنموذجويعد

بين3أجنحتهاطوليتراوححيث،كبيرةطائرةالراديوي

نأالأجنحةهذهباستخدامالطائرةوتستيمأمتار.وه

الهوائيةالتياراتاستغلتطالماطويلةلفتراتالجوفيتظل



الورقيةالطائره047

قيادةفيأيضااستخدامهيتمالراديويوالتحكم.الرافعة

العمودية.الطائراتنماذج

بوساطةالهواءفيتطييرهيتمجسماالورقيةةالطاش

مثلموادمنالورقيةالطائرأتمعظموتتكونخيط.

خشب،منمصنوعإطارعلىمثبتةالقماشأوالورق

صانعيمنكثيريعستخدمولكنخيط.بهمتصل

تحملأ،وأكثروزناأخفاصطاعيةأغلفةالورقيةالطائرات

الأليافأيضايستخدمونكما.النيلونأوالبلاستيكمثل

الإطار،أصنعالخشبمنبدلآالآلومنيومأوالزجاجية

ويمكن.الخيطلصنعالقطنمنبدلآالبوليسترأووالنيلون

والأشكالالأحجامبمئاتالورقيةالطائراتصناعة

.لألوانوا

التروب.بغرضاليومالورقيةالطائراتمعظمتطيريتم

يطيرون،المثالسبيلعلىبالياباد،هاماماتسوفسكان

البشرطولمنطولأأكثرزاهيةألوانذاتورقيةطائرات

منأكثرإلىتاريخهيرجعاحتفالفىوذلكالبالعين،

فيأيضئاالورقيةالطائراتواستحدمت.مضتسنة004

العسكرية.الأغراضوفىالعلميالبحثأغراض

ويعرض.والألوانوالألتحكالالأححاممتعددةالورقيةالطائرات

ورقيةطائراتباليالادهاماماتسوفيالورقيةالطائراتتطييرمهرحان

البالغين.المشرم!أطولوهيراهيةبألوالىمطية

فىقياسأجهزةتحملالتيالورقيةالطائراتوساعدت

عشرالتاسعالقرنخلالالجويةبالأحوالالتنبؤعلمتطوير

-أ)939الثانيةالعالميةالحربوخلال.الميلادي

ورقيةطائراتتضمالنجاةأطواتكانتام(،459

إشاراتترسلراديويةبهوائياتمجهزةالشكلصندوقية

استغاتة.

الورفيةالطائراتلطيركيف

الربكلليفىالطيرانعلىالورقيةالطائرةقدرةتعتمد

تطير،المثالسبيلفعلىفيها.الخيطتثبيتوكيفيةتركيبها

جانبهايكونعندماالشكلمعينةالمشهورةالورقيةالطائرة

مقدمةالخيطيجذبأنوينبغيللرب.مواجهاالمغطى

الضروريةالزاويةمحدثا،الريحداخلإلىالورقيةالطائرة

بنيةكانتفإذا.الهبوبزاويةتسمىوالتيالرب!لمقابلة

الطائرةفإن،صحيحتينالهبوبوزاويةالورقيةالطائرة

علىضغطوجودمعالهواءفيتندفعسوفالورقية

الفرقويتسببظهرها.علىالضغطمنأكثروجهها

التيالقوةوهى،الرفعإحداثفىالظهرعلىوضغطه

الهواءمقاومةعلىويطلق.ترتفعالورقيةالطائرةتجعل

وتشترك.السحباسمالأمامإلىالورقيةالطائرةلحركة

فيالأرضيةوالجاذبية،الخيطوشد،والسحبالرب!قوى

الهواء.فيالورقيةالطائرةعليالحفاظ

وأخيطينمنيتكونالذي،اللجاممنالطائرةوتطير

الطائرةبينتصلوهى،السيقانتسمىخيوطثلاثة

والجادبية،والسحب،الرفعقوىتجتمع.الورقيةالطائراتتطيركيف

الورقيةالطائرةتطيرمنولالدالهواء.!ىالورقيةالطهائرةتظهللكي

قادرةالهبوبزاويةتسمىوالتي،الريعضدراويتهاتكونبحيت

والجاذبية.السحبقوةع!الربللتغل!قوةم!قدرأكرتو!يرعلى

الحيوطمنأكثرأوواحدطريقعىالهبوبزاويةفىالتح!-ويمك!

اللجم.تسمىالقصيرة

!رعصا!قوء

الهبوبزاوية

*ح!!-.س-صص

س!-ء..ءيهصسالجاذبية

ىرص!س!
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السحب،نقطةالاتصالموضعويسمىالتطجير.وخيط

نأكما.الورقيةللطائرةالهبوبزاويةيحددنهلأمهموهو

الطائرةليساعدالورقيةالطائرةعلىالضغوطيوزعاللجام

الطائرةتوجهأنبدولاوطيرانها.بشكلهاالاحتفاظعلى

بهذاالاحتفاظويمكنها.الريحداخلوإلىأعلىإلىالورقية

والرافدةوالدفةالذيلمثل،وسائلعدةخلالمنالوضع

الوسائل.هذهمنمجموعةأووالفجواتوالفتحات

الورقيةالطائراتأنواع

الورقية.الطائراتمنالختلفةالأنواعمئاتهناك

-2المسطحةالطائرات-ا:الأساسيةالأنواعوتضم

الطائرات-4الصندوقيةالطائرات3-المنحنيةالطائرات

المرنة.الطائرات5-المثلثة

تصميميةعناصربينالورقيةالطائراتمنكثيروتجمع

ثلاثة.أونوعينمن

الأساسيةالأنواعمننوعأتدمهي.المسطحةالطائرة

المسطحةالورقيةالطائراتجميعوتحتاج.الورقيةللطائرات

أعلى.إلىمتجهةولتبقيهاالسحببقوةلتمدهاذيولإلى

طرفامربوطةالقماشمنشرائطمنالبسيطالذيلويتكون

بعضها.إزالةأوالشرائطمنمزيدإضافةويمكن.بطرف

إلىالورقيةالطائرةاحتاجتأشد،ريحهناككانتفكلما

سبعةطولهبذيلالورقيةالطائرةتبدأأنوينبغي.أطولذيل

الأقل.فيقطرهاطولأمثاذ

لتصنغوجههاناحيةمنمقوسةوهي.المنحيةالطائرة

هذهوتحقق.الزوجيةالزاويةتسمى،الريحداخلزاوية

الطائراتومن.ذيلإلىالحاجةدونالاستقرارالزاوية

العصوينذاتالشكلمعينةالطائرةالمفضلةالمنحنيةالورقية

باسمام198سنةفياختراعهابراءةسجلتوالتي

منوغيرهاالهندوفي.إديوليميدعىأمريكىشخص

الريح،فيينحنيالورقيةالطائراتمننوعيستخدمالبلاد،

فيالمشاركونويقوم.الورقيةالطائراتمعاركرياضةفي

طائراتهم،فىبالزجاجمغطاةخيوطبتثبيتالرياضةهذه

الطائراتلإسقاطمحاولةفيبهابمناوراتويقومون

المنافسة

أبعادذاتوحداتمنتتكون.الصندوقيةالطائرة

مستطلاتأومربعاتشكلعلىجوانبهاوتكون،ثلاثة

الطرفمنبالعديدالوحداتتجميعويمكن.مثلثاتأو

الورقيةالطائراتمعظموتتطلبلها.حصرلاالتي

تطيريتموعندماتطر.لكيمنتظمةقويةرياحاالصندوقية

فيأونفسهالخيطبا!شخداممعاصندوقيةطائراتعدة

الطائراتأنواع

الورقية

طائراتأي،البسيطالشكلمنالتصميماتوتتفاوت.النسيحأنواعمنبنوعمغوالورقيةالطمائراتمعظمإطار

وتتشكل.الحوانبالمتعددةالصندوقيةالطمائراتمثلتعقيدا،أكثرأشكالإلىتقريبا،الشكلمثلثةمسطحة

الريح.بفعلأساسىبشكلالبارافويل،مثل،المرنةالطهائرات
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علىمنإنساناالجذبتوةتر!أنيمكن،قاطرةشسكل

لورنسالصندوقيةالورقيةالطائرةأخترعوقد.الأرض

.ام398سنةفىأمشراليامنهارجريف

لمعظمويكون.مثلثشكلتتحذوهي.المثلثةالطائرة

الرافدة،يسمىالق!اشمنصغيرجناحالمثلثةالطائرات

اللجامعملالرافدةوتعمل.المثلثالسطحعلىيتعامد

المثلثة،الطائراتبناءالسهلومنالتطيير.بخيطوتتصل

الربالخفيفة.فيبسهولةتطيروهى

ورقيةطائرةأولمنالشراعيةالطائراتتطويرتموقد

.إمفرانسيساخترعها،كايتفلكسيوامعمها،مثلثة

سنةفيالمتحدةللولاياتالفضاءلبرنامجروجالو

ال!ثراعية.الطائرةأنظر:.أم149

فىأجزائهالصقأوحياكتهاتتم.ا!لرنةالطائرة

هذهأمثلةومننفسها.انري!منشكلهيتخذتصميم

منكلهاوتتكون،المظلةتعتمبهالتىالبارافويلالطائرة

بخيطالبارافويلاتصالويتم.صلبإطارلهاولمجسنصيج،

اخترعوقد.كثيرةسيقانذيمعقدلجامطريقعنالتطير

سنةالمتحدةالولاياتمنجالبرتدوميناالمرنةالطائرة

.ام639

الورقيةالطائرةتطيير

ذاتمكشوفةأماكنفيالورقيةالطائراتتطيرينبغي

،المزارعوحقولالمتنزهاتمثلالإعاقاتمنخالفضاء

الشوارعفىالورقيةالطائراتتطيرينبغيولاوالشواطىء.

الورقيةالطائراتفيهاتعترضقدالتيالمناطقفىأو،العامة

وأالوعرةالأرضعلىأو،العاديةالطائراتطيرانحركة

،الدولبعضوفيالأشجار.منبالقربأو،الصخرية

الخاصةوالمسافاتالارتفاعاتعلىالقيودبعضتوجد

يجبمثلا،،المتحدةالمملكةففي.الورقيةالطائراتبتطير

ومن.م06منأكثرارتفاععلىالطائراتتطييرعدم

ميناءأيمنكم5نطاقفىتطييرهاعدمالأخرىالقيود

.جوي

عدةاتباعالورقيةالطائراتتطييرممارسيعلىوينبغي

فيالطائراتتطييرعدمبينها:ومن.للسلامةقواعد

نأيمكنالساكنةالكهرباءلأنالممطرأوالعاصفالطقس

الشخص-وتقتلبل-وتؤذيالطائرةخيطعبرتنتقل

طائرةتطييرعدمأيضا:ومنها.الطائرةبخيطيمسكالذي

وعدم،الهوائياتأوالكهرباءخطوطقربورقية

تطييرلممارسيويمكن.الخيطفىمعدنأياستخدام

عنينتجالذيالخيطألملسعةتجنبالورقيةالطائرات

وذلك،الأصابعخلالكبيرةبسرعةالطائرةخيطسحب

.قفازاتبارتداء

تمقدالطائرةأنمنتأكدالورقيةالطائرةتطيروقبل

إضافية،إمداداتأيضامعكخذ.مناسببشكلتجميعها

للخيط.ولفافة،وخيط،الذيللصنعموادمثل

فقطخفيفنسيمإلىالورقيةالطائراتبعضوتحتاج

طائراتوتتطلبتطير.لكيالساعةفيكم6أو5سرعته

ويمكنك.الساعةفيكمأ6منأكثررياحسرعاتأخرى

وتعدالأشجار.أغصانحركةمنالريحعلىتحكمأن

منأقوىسرعةالساعةفيكم04تبلغالتيالريحسرعة

الورقية.الطائراتمعظمتتحملهاأن

طريقةأيسر-والمطيرالمطلق-شخصينوجوديتيح

بعيدابالطائرةبالسيرالمطلقيقومإذ،الورقيةالطائرةلتطيير

تكونأنوينبغيالآقل.فىام5مسافةإلىالمطيرعن

جذبوبعد.المطلقوجهوفيالمطير،ظهراتجاهفىالريح

إلىالمطيريشيرفيه،تراخهناكيكونلابحيثالخيط

فإنسليما،شيءكلكانفإذأ.الطائرةيطلقلكيالمطلق

نأوينبغىالعسماء.إلىبسهولةسترتفعالورقيةالطائرة

للخيطويسمحالخيطفىالشدقوةعلىالمطيريحافظ

سلاسة.فيبالانسياب

المتكررالجذبفإنالرياحسرعةانخفضتوإذا

تكونأعلىنسماتإلىعالياالطائرةيدفعلمسوفللخيط

يجريأنإلىالمطريحتاجولا.استقراراأكثرعادة

بدأتإذاأما.كافيةريحهناككانتإذاالورقيةبالطائرة

وهذا.الخيطيرخيأنالمطيرعلىفإن،تسقطالطائرة

السقوطمنويمنعهااتزانهاتستعيدأنعلىالطائرةيساعد

للإنزالمستعداالمطيريكونوعندما.بالأرضوالاصطدام

الخيطيجذببينماالطائرةاتجاهفييسيرأنينبغى،الطائرة

اللفافة.علىالخيطبلفيقومثم،ناحيته

تاريخيةنبذة

تكونوربما.الطائراتأشكالأقدمالورقيةالطائرات

حكموخلال.عام.0003نحومنذالصينفينشأتقد

الصينيالجيعقكانم(002إلى.مق002)هانأسرة

وعندما.الورقيةالطائراتفيالخيزرانمنأنابيبيثبت

الأنابيبخلالالريحتمرالعدو،فوقالورقيةالطائراتتطر

الناتجةالأصواتهذهوكانتصفير.صوتفتحدث

وهروبهم.الجنودذعرفيتتسبب

الصينمنالورقيةالطائراتتطيرممارسةانتشرتوقد

الأشكالأمانيوزيلندا.إلىوصلتأنإلىأسيا،خلال

العصورفيتطورتفقدالورقيةالطائراتمنالأوروبية

.عسكرينموذجمنالأشكالأحدتطوروقد.الوسطى

فيماوظهر.بالرليمتلئكيس،شكلعلىجسملهوكان

وقد.الشكلمعينةالأوروبيةالورقيةالطائرأتمننوعبعد
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وأصئ،الميلاديعشرالسادسالقرنفياستخدامهبدأ

أوروبا.فياستخداماالورقيةالطائراتأشكالأكثر

سيالمميوهو،فرانكلينبنجامينقامأم752سنةوفى

التاريخ.فيورقيةلطائرةتجربةأشهربإجراء،أمريكيوعالم

خلالالبيتفيمصنوعةورقيةطائرةبتطجيرقامفقد

.الطائرةخيطفيمعدنيامفتاحاوربط،رعديةعاصفة

أصابتوقدكهرباء.الطبيعيالبرقأنلمجبتأنيريدوكان

وانتقلالورقيةالطائرةفيمثبتامدبباسلكاالبرفمنصاعقة

أثبتتوقد.شرارةمسببا،المفتاحإلىالمبتلالخيطخلال

فرانك!يئ.نظريةالشرارة

سلكمدفيورقيةطائرةساعدتأم847سنةوفي

السلكوكانوكندا.المتحدةالولاياتبيننياجارانهرعبر

النهر.هذافوقمعلقبرجأولمنجزءا

الطائرةتطويرفيدورالورقيةللطائراتكانوقد

الورقيةهارجريفلورنسطائرةغيرتفقد.العادية

الأجسامالناسبهايصممكانالتيالطريقةالصندوقية،

طائراترأيتوويلبرأورفيلالاخواناستخدموقد.الطائرة

الأجنحة.التواءعنأفكارهملاختبارأساساصندوقيةورقية

فيطائرةأولصنعمنرايتالأخوينالنتائجمكنتوقد

رايت.الأخوانانظر:.ام309سنة

بصنع،الهاتفمخترعبل،جراهامألكسندرقامكما

طائراتإلىتؤديأنيأملوكانأيضا.ورقيةطائرة

ورقيةطائراتاستخدموقد.الناستحملأنيمكنها

فيربطهايمكنألممطح(أربعة)ذاترباعيةصندوقية

البشر.لرفعضخمةأشكال

الطقس.لقياسالورقيةالطائراتالمعتخدمتوقد

الميلاديينالعشرينالقرنوأوائلعشرالتاسعالقرنوخلال

ورقيةطائراتمحطاتبتشغيلالجويةالأرصادرجالقاح!

لقياسبأجهزةمزودةصندوقيةورقيةطائراتتطير

الطقس.

الأغراضفيالورقيةالطائراتتستخدمماونادرا

فقد،ذلكومعالحاضر.الوقتفىالعلميةأوالعسكرية

لقضاءوسيلةالورقيةبالطائراتمتزايداهتمامهناكأصبح

العشرينالقرنمنالسبعينياتمنذ،الفراغوقت

.الميلادي

طوالبهامعترفارياضةالورقيةالطائراتتطييرويعد

ألعابفيالورقيةالطائراتبتطييرالناسبعضويقوم.العام

الورقيةالطائراتتعرضكما.عاليةدقةتتطلببهلوانية

محبوأسسوقد.فنيةأعمالآباعتبارهاالمتاحففيأيضا

أجزاءفيمهرجاناتوأقاموانواديالورقيةالطائرات

والنشراتالكتبمنالعديدونشر.العالممنعديدة

وتطيرها.الورقيةالطائراتعنالمعلوماتلتقديم

معاويةانظر:أحمد.سيدولدمعاوية،الطائع

الطائع.أحمدسيديولد

أهمأحدلكونها،السعوديةالمدنأشهرمنالطاف

الصيفيوالمقر،الوطنيةالسياحيةالجبليةالمنتجعات

التيالدوليةللمؤتمراتمهماومركزا،السعوديةللحكومة

البلاد.فىتعقد

علىالسرواتلجبالالشرقيةالمنحدراتعندتقع

الجنوبفيالبحر،سطحمستوىفوقام0027ارتفاع

جبلالمرتفعهذاويسمىالعربيةالجزيرةشسبهمنالغربي

كما6و.المكرمةمكةعنكم85مسافةوتبعد،غزوان

الموقعهذاوبسبب.الرياضعنكم109وجدةعن

قبلعديدةأحداثاالمدينةشهدتالجميلوالمناخالممتاز

حصينة،عسكريةمدينةفيهاالعثمانيونوبنى،الإسلام

وخيراتها.هواءهاوامتدحواوالرحالةالمؤرخونعنهاوكتب

2.كم08أيهكتار000.8المدينةمساحةتبلغ

004!...نحوالطائفسكانعدديبلغ.السكان

المعدلتفوفزيادةوهي%،84.قدرهاسنويةبزيادةنسمة

الاستثمارمجالاتاتساعهوذلكسببولعل،القياسى

فيالسكانمعظميعمل.العملفرصوتوفرالمناخوجاذبية

فيأكثرهايتمثلالتيالحكوميةوالوظائفوالتجارةالزراعة

والمستشفياتوالهاتفوالبرقالبريدمثلالخدماتقطاع

وغيرها.

الصيففىالاعتدالإلىالطائفمناخيميل.المناخ

الغربفيجبليةمرتفعاتبينوقوعهابسببشتاءوالبرودة

11بينالحرارةدرجةتتراوح.الشمالفيالمنبسطوالسهل

شمتاء.م3و.3وبينصيفام953و

منشبكةبوساطةالمدنمنبغيرهاالطائفترتبط.النقل

الرياض-الطائف-أ:أهمهامن،المسفلتةالطرق

كم(03-الطائف-أبها)063كم(02-الطائف)109

مدينةفيالحديثالمعماريالطرازتمثلالتيالمبانيمنالمؤتمراتقصر

الطائف.
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؟رز--بهبه!--،!كور"ض3-!بم

الفواكه.منالعديدتتححصبةأراضيهااللصايفعروسالطائف

والزراعية.الفرعيةالطرقعداهذا،كم(.)85المكرمةمكة

الداخلية.الرحلاتلاستقبالمجهزم!اروبالمدينة

الطائففيالمعاصرةالحضاريةالنهضةشملت.التعليم

بلغتحتىوالبناتللبنينالمدارسفانشئت،التعليمقطاع

بالإضافة،التعليممراحلمختلفتخدممدرسة041نحو

.القرىأملجامعةفرعإلى

توفيرعلىالمملكةحكومةحرصت.الصحيةالرعاية

أربعةنحوفأسستالمهمةالمنطقةلهذهالصحيةالرعاية

الأمراضكافةلعلاجمتخصصةأقسامفيهاعامةمستشفيات

النقيةالمياةتوفيرعلىوالعملالمستوصفاتإلىبالإضافة

الأحمر.البحرساحلعلىالمقامةالشعيبةمحطةمن،للشرب

فيالطائففىالاقتصاديالنشاطيرتكزالاقتصاد.

والتجاريالزراعيالنشاطعلىومصادرهصورهأغلب

والسياجم!.

ومياهخصبةأراضالطائففيتتوفر.الزراعيالمجال

الفواكهمنالعديدينتجون،المزارعينمنكبيروعددعذبة

إلىبالإضافةأخرىومحاصي!والعسلوالرمانالعنبمثل

.والدجاجوالأغنامالأبقارتربية

الطائففيالتجاريالقطاعينشط.الدجاريالمجال

للاصطيافالوافدينوكثرةالسكانعددتزايدبسبب

وخدمةالزراعيةولبئالمنتجات،الطائففىوالسياحة

المدينة،هذهفيبكثرةتأسمستالتيوالمصارفالفنادق

الأولىالدرجةوفنادقنجومالخمسةفنادقمنعددفهناك

تجاريا.مجمعا03ونحو

الطائ!.مديمةمنلحان!عاممنظر



اهـ،2!عامبعدإقامتهتوقفتالذيبالطائفعكاظسوقأطلال

م.075

بفضل،مهمةسياحيةمنطقةالطائفتعد.السياحة

والحدائقالمتنزهاتوفرةوأهمها،العديدةمميزاتها

الأثرية.والمعالموالمصايف

بالتنوعالطائفمتنزهاتتتميز.والحدائقالمتنزهات

أهمهامنحديقة004نحوعددهاويبلغوالاتساع

بينهايمرحديقةعشرةاثنتيويضمالبلديةحدائقمتنزه-ا

الطائف.مديةفيالحديثةالمساجدأحد

دا75الطائف

رائعانموذجايمثلوهو،الطائفمدينةفيالأثريةالمعالمأحدشبراقصر

الححازي.التراثىالمعمارلفن

2.ممليوننصفالمتنزهمساحةوتبلغ،الحدائقشارع

حديقةعشرةتسعويضمالأحمرالشعيبمتنزه2-

ثحانيويضمالردفمتنزه3-20مألف61.مساحتها

متنزه4-20ام000.05مساحتهاتبلغحديقةعشرة

مساحتهامجموعحديقةأ5ويضمالأخضرالحزام

مساحتهاتبلغفهدالملكحديقة5-20أم)00.27

وهناك،صناعيةوشلالاتبحيراتبها2أم75).00

2.مألف41.علىمساحتهتزيدللنساءبهاملحقجزء

2.مألف001ومساحتهاالسدادحديقة6-

فيهاالعملبدأالتيالحيوانحديقةإلىبالإضافةهذا

نوعاأربعينحواليحالياوتضمأم،839هـ،ا304عام

إلىبالإضافة،العالمأنحاءمختلفمنالحيواناتمن

المحلية.والطيورالحيوانات

العمرانىالنطاقحدودخارجالمصايفتقع.المصايف

بالهواءالمصايفهذهوتتميزمنها،جداقريبةلكنهاللطائف

أهمها:منالزهور،أحواضوكثرةالخلابةوالمناظرالعليل

في"!صقي!088ه8"0ههه؟ا"ء488ه!):في؟!ا6960ه"82ةول6)!"ا6!أ801666ه،!ا

أ"أ،!اأاا)ا"""اا"أأ!ااااااا"ااأأ!آأ!إأ1اااإ""إ"ا(11أ"!أاإاإاإاأإإإا(ا"إ

"!.+ء---ء+-"،+-ء-ء+ء-+ب*ا،!+"،؟-+4-،-*"-!بر"،-3،7*ثء؟!

!-=----"-7ء!،صح!

الطائف.لمدينةالحضاريةالمظاهرمنوالأنفاقوالكباريالشوارع
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وبهالطائفعنكم25نحويبعدمصيفوهوالشفاا-

الأشجارمنالالافوعشراتاستراحةوعشرونإحدى

مصيفوهوالهدى2-للزهور.حوضاعشرينونحو

الكراواديشفيرعلىويقعكما9الطائفعنيبعد

النقاهة.ومستشفياتبالشاليهاتمزودةوكلهاالكبير.

وهناك،عكاظسوقأطلالأقدمها.الأثريةالمعالم

وهناك،الإسلامقبلالطائفسكنوامنأقامهاحصون

الأثريةالقصورومن،السنوسيومسجدعباسابنمسجد

المعمارلفننماذجتمثلوهىشبرا،وقصر،إسماعيلقصر

الدولةأنشأتهاالتيالقلاعبعضتوجدكما.الحجازي

عكرمة.واديسدمثلالأثريةوالسدودالعثمانية

أسواق،منطقة،المكرمةمكة،السعوديةأيضا:انظر

.العرب

نرتهاكربياأطفهوبمانىيعنيمصطدحالددييةالطائمة

غيرممارسةاوحديدةتعاليماوحيلزعيمبالولاءتديندينية

الأنصارمنقليلعددبينماالطائفةأفرادعددويتراوح.عادية

تديرهاالعالمنطاقعلىوتنطماتما،لزعيمبالولاءيدينون

المجموعاتهذهمثلتطلقوقلما.القياداتمنمعقدةسلسلة

هذهترففعادةوهيدينيةطائفةاسمنفسهاعلىالدينية

الأكثرالتسميةالأديانمؤرخيمعظمويستخدم.التسمية

الحديثة.الدينيةالحركاتوهيحيادا

فيالدينيةللطائفةواحدتعريفهناكليسأنهوبما

علىوعضويتها،أعدادهاحصريصعبلذا،الغربيالمفهوم

بثلاثةالطوائفهذهالخبراءيقدرذلكومع.الدقةوجه

هذهوتبلكضوية.العالمبقاعمختلففيطائفةآلاف

منمعظمهمشخصملايينثلاثةمجتمعةالطوائف

البالغين.الشباب

الطائفةمصطلحيشير.الدينيةالطوائفمميزات

أشكالمنشكلأيإدى،عادة،المفهومبهذاالدينية

منمجموعةأيةحتىأوالدينيةالطقوسممارسةأوالعبادة

التىالدعايةأنبيد.مشتركةأهدافبينهمتجمعالناس

العشرينالقرنمنتصفمنذالطوائفهذهظهورصاحبت

يستعملوهوتحديدا.أكثرالمصطبمعنىعلىأضفت

حيقائديتزعمهاجماعةأيةإلىالإشارةعندعادةاليوم

كامضة.عقائدإلىيدعو

نأأتباعهممنالطوائفهذهقادةمعظمويطلب

مجموعاتفييعيشواوأن،الاجتماعيةالحياةيعتزلوا

أنهمالطوائفهذهقادةويدعي.كو!صناتتسمى

بالطاعةأتباعهمويأمرونالكاملةالدينيةالحقيقةيمتلكون

أتباعهاعديدةدينيةطوائفوتطالب.المطلقينوالودلاء

الطائفة.لصالحيملكونمابكلبالتبرع

الدينيةالطوائفأسوألعل.الحديثةالدينيةالطوائف

هىالعشرينالقرنأواخرفيالمتحدةبالولاياتسمعة

ذإجونز؟جيمالبروتستانشالقسقادهاالتنا!لعبدجماعة

ريفيةكوميونةإلىأنتقلواالطائفةأعضاءمنمئاتأن

هناكوعاشوا،الجنوبيةبأمريكاغايانافىتاونجونزتسمى

قادةاغتالام789عاموفي.المطلقجونزحكمتحت

كانواالصحفيينمنوثلاثةالكونجرسأعضاءأحدالطائفة

.تاونجونزداخلنشاطاتمنيدوركانفيمايحققون

يزيدمافانتحربالانتحارأتباعهأمرأنإلاجونزمنكانفما

غايانا.انظر:.شخص009على

الأقطارفيالدينيةالطوائفأكبرمناثنتانبدأت

العالميةالجمعيةتأسستإذاسيابمفيأنشطهماالغربية

فيكريشناهيرباسمعادةوالمعروفةكريشنابتعاليمللوعى

خلالالطائفةهذهوأسست.1ء49عامبالهندكلكتا

فيالمراكزمنالعديدالعشرينالقرنوسبعينياتستينيات

يستجدونكريشناهيرطائفةأعضاءوكان.الغربيةالمدن

الذكوريحلق.العامةوالأماكنالمطاراتفيالأموال

بطريقةتأملاتهمفيالطائفةأعضاءويستغرقرؤوسهم

التوحيدية-الكنيسة-الثانيةالاسيويةالطائفةأما.خاصة

.مونميونجصنالبروتستانتيالكوريمؤسسهافيحكمها

باسمعادةاتباعهاويعرف،النصرانيةمنمستمدةوهي

سوفدينهمفىالناسإدخالأنيعتقدونوهم.المونيون

الخيرقوىبيننهائيةمواجهةحدوثإلىالنهايةفييفضي

فرضقادتهمويبرر.العالميةالشيوعيةفيممثلةالشروقوى

فىالحقبأنأتباعهمعلىوالسياسيةالدينيةالوحدة

تماما.جانبهم

إلىفتميلوانضباطاعدوانيةالأقلالدينيةالطوائفأما

.الانفراديالشخصيالتأملعلىالتركيز

مجموعاتالعصورمرعلىصنفت.تاريخيةنبذة

بدأتوقد،دينيةطوائفباعتبارهاعديدةدينية

ثماليهوديةإطارفىدينيةطائفةبوصفهاالنصرانية

العصروفيالتقاليد.راسخةكنيسةإلىتطورت

دينيةطوائفهيئةفيبدأتالتيالجماعاتفإنالحديث

الكويكرز،تشملمنتظمةكنائسإلىتطورتثم

وعلماء،والسويدنبورجيينوالروزيكروشيين،والمورمون

يهوهوشمهود،والميثوديست،النصرانيةالروحانية

لهاحصرلاأخرىطوائفوهناك)السبتيين(.والمجيئيين

وتلاشى،الموجودةالدينيةالحركاتفىبعضهاذاب

قليلاإلاتتغيرلمالتيالطوائفأمثلةومنالاخر.بعضها

فيبروتستانتيةجماعةوهيالأميشيونالقرونعبر

عشرالسادسالقرنإلىتاريخهايعودالشماليةأمريكا

.الميلادي
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-؟هـ،004-؟)أحمدبنمحمد،الطائي

الطائيمجاهدبنمحمدبنأحمدبنمحمدام(.900

عنالعلمأخذبغداد.سكن،الأصلبصري،المالكي

كالقاضيعصرهعلماءكبارعليهتتلمذ.التستريالقاضي

وعلمالكلامعلمعنهأخذالذيالباقلانيبكرأبي

كالفقه،ششىعلومفيبرعورعا.زاهداكان.الحديث

.والكلاموأصوله

مذهبعلىالفقهأصولفىكتاب:الكتبمنله

السنةأهلمذهبعلىايرعتقاداتفيورسالة،مالك

المستنصر.ومعونةالمستبصرهدايةوكتاب،والجماعة

مكتب،التجاريةالطوابع،الطوابعجمعانظر:.الطايح

البريد.

اطسوب(.)أجهرةالشخصيالحاسوبانظر:.الطابعة

تبثكهرو!ط!ية!فالةبعكنالطاقي

لطبعاستقبالجهازإلىأسلاكعبركهربائيةنبضات

نشط،ا!رسلعلىمفتاحاالطابعلمسوكلما.رسالة

بتحريكتتسببالكهربائيةالنبضاتمنمحددةمجموعة

تربطماوغالبا.المستقبلالوفعلىالمماثلالحرفذراع

منكثيرتشغيلويمكن.تسلسلفيبعدعنالطباعةآلات

فيواحدمرسلمنالعالمأنحاءمختلففيالمستقبلات

ذاته.الوقت

الاتاستخداممنالرائدةالأنباءوكالاتتمكنتوقد

العشرين.القرنمنالخمسينياتأوائلمنذبعدعنالطباعة

الأقمارعبرالمحومسبالبثأجهزةاستبدالحاليا،وشم

حواسيبإلىمباشرةالأخبارنقلمنتتمكنالتيالصناعية

بعد.عنالطاعةبآلاتالأخبار،غرف

السريينالعملاءإلىبهيشاراثمسالطا!ر

لإضعافالعدوصفوفدأخلنشاطهميمارسونالذين

للغزوالطريقبتمهيدالعملاءهؤلاءويقوم.موقفه

الجيشفيللعمليتسللونلذلك،السياسيأوالعسكري

ويشمل.الصناعةمجالفيأوالسياسىالحزبفىأو

الاقتصاديوالتدميروالتخريبالتجسسنشاطهم

الاغتيالإلىيصلوقد.العامالشعوروإثارةوالدعاية

الطابورمصطلحاستعملوقد.والثورةوالإرهاب

الأسبانيةالأهليةالحربأثناءمرةلأولالحأمس

لواءوهومولا،إميليوصرححينأم(،-1939)369

اتجاهفيتتحركطوأبيرأربعة"ليقائلافرانكو،قيادةتحت

المدينةداخلمنسينهضخامسوطابورمدريد،

نفسها".

فيجبليةطبيعةذاتإسلاميةدولةطا!جكستان

مامروربعدأم199عاممستقلةأصبحتآ!ميا.وسط

جمهورياتمنخلالهاكانتعاما06علىيزيد

الطاجكيةباللغةالقطرأسم.السابقالسوفييتىالاتحاد

)جمهوريةطاجكستونجمهوريةالرسمية

(.طاجكستان

إلىوهيوباكستانأفغانستانشمالطاجكستانتقع

وتبلغ،وكيرجستانكازاخستانمنالجنوب

1.6ههو...وسكانها2كما.00143مساحتها

دوشانبي.مدنهاوأكبرعاصمتها.نس!ة

يحكمهجمهوريبلدطاجكستان.الحكمنظام

بدورهويقوم،الناخبينقبلمنانتخابهيتمالذيالرئيس

شؤونبتصريفالوزراءيقومالوزرأء.لمجلسرئيسبتعيين

القوانينلسنتشريعيةهيئةأيضاالشعبينتخب.الدولة

المحليةللحكومةالرئيسيةالوحداتوتتكون،الطاجكستانية

.والمدنالأقاليممن

هناكالعليا.المحكمةهيطاجكستانفيمحكمةأعلى

القضاةاختياريتم.محليةوأخرىإقليميةمحاكمأيضا

.سنواتخمسلمدةجميعا

طاجكستان

دوليةحدود

طرق

حديديةسكك

وطنيةعاصمة

أخرىوبلدانمدلى

اللحرسطعمستوىلمحوقالارتماع

الدولبةالحدودلمحىمرجغاليستالخريطةهده
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كاراحستاقى/1
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فيالشعبمن62%نحوينحدر.السكان

الأوزبك،من%23و،الطاجكىالعرقمنطاجكستان

هيأخرىعرقيةمجموعاتوهناك%9حواليوالروس

.والتركمان،والقازاق)القرغيز(والكيرجيسالتتار

فيالمسلمةأعئاتاتعي!.مسلمونالطاجكيينمعظم

فىتعيمقصغيرةمجموعاتوهناك،معزولةجبليةمناطق

غربجنول!فيتقعجبليةسلسلةوهيالبامير

الإسماعيليةاالحوجيةالطائفةعليهايطلق،طاجكستان

المسلمة.

ظلفيشديدةبصرامةالدينيةالأنشطةتقليصتملقد

منالعديدالحكومةفأغلقت.السابقالسوفييتيالحكم

الشهيرةالعبادةمراكزفىالدينيةالأنشطةومنعتالمساجد،

.المدارسفيأرريناإضعافعلىوعملت،الرسميةغير

فقادة.الطاجكبينقوياالدينيالشعوربقيذلكورغم

شعائرهمويمارسونسرا،الصلواتيقيمونكانواالمسلمين

ثلثالعيمقله!ا.السوفييتمضايقاترغ!االدينية

أحضافةاذاتاطاطقأما.اشيفيةالمناطقفىالطاجكيين

تجمع.والواحاتالأنهارامتدادعلىفتقعالعاليةالسكانية

ترتبصأحيث،الإسلاميةأجدأضقاواالعاداتالطاجكيةالأسر

الأببيتفيالأبناءويعيش،وطيدةبعلاقاتالأسر

والتقليديةالغربيةالأرديةالطاجكأهلويرتديالكبير،

الأرزالغالبفىفهوغذاؤهمأما.والمطرزةالمزركشة

ويتحدثالأخضر.الشايهوالمفضلوشرابهمواللحم

الفارسية.اللغةطاجكستانسكان

أراضطاجكستانمن%09منأكثر.والمناخالسطح

علىيزيدارتفاععلىيقعنصفهامنواكثر،جبلية

.العامطوالأضلجبامغطاةالعاليةالجبالتبقى.م3لم.ه.

وتمتد.الشرقيالجنوبفيالعاليةالباميرمرتفعاتوتوجد

النهريمتدالبلاد.عبرشانوتيانالآيجبالسلاسل

الأنهارأطولمنواحدوهو-فدشنكو)مثلجة(الجليدي

نهرينأهمالبامير.فىكم77لمسافة-العالمفيالجليدية

الأنهارمنومعيرداريا.أموداريا:هماطاجكستانفي

وتتعرض،نوزرافشا،نوكافرنيجا،فاخش:لاخرىا

غالبا.للزلازلالمنطقة

العاليةوالحرارةبالطولالوديانفىالصيفيتصف

متوسطوبارد.طويلالمرتفعاتفيوالشتاء.الجفافمع

يوليووشهر،م52الوديانفىينايرشهرحرأرةدرجة

ينايرحرارةدرجةفمتوسطالمرتفعاتفيأما.م053

الممكنمنيوليو.شهرفى22"موالصفرتحتم02

أجزاءفيالصفرتحتم055إلىالحرارةدرجةتهبطأن

مشويةأمطارطاجكستانفيوتسقطالبامير،شرقمن

سم.02عنتقل

موجزةحقائق

نبى.دوشا:صمةالعا

الطاحكية.:الرسميةاللغة

الجوبإلىالشمالمنمسافةأطولأك!00143،2:اللساحة

كم.685الغر!إلىالشرقومن،كم485

نهرارتفاع.أدنىم7لم594كوميونيزمقمةهىارتفاعأعلى:الارتفاع

م.003العربيةاجةالشماالحدودعلىبهـداريا

نسحة.1.6ءه،...لنحوام699عامعدده!فدر:ال!كان

س!ان67%:السكانتوزيع2سمةاكم14:السكانيةالكثافة

مأ989تعدادفىالعددلحع.مدلىسحاد33%،ري!

م10،2عامالعدديصبحأدالمقدروم!سحمة،.0001125

نسمة.6لأ000649

المواشي،،القمح،الفواكهالقط!،الزرايمة::الرئيسيةالمنتجات

ال!بيذ.،المنسوحات،العذائيةالمشحات:الصناعية.الحضراوات

،الرصاص،الفلوريت،الحجريالفحمالأنتيمود(،)1الإثمد:اللعادن

الزنك.،ليوماليورا،التنحستن،الملح،لنفطا،الطميعيلعارا،لومالموليمد

الأحمر،:اللولىمنمؤلفةأفقيةحطوطع!العلميحتوي:العلم

نجمةجدتوو،ليلبرتقااحمرلأارر،حضرالأ1،سضلأا،لىتقاضا

علىاليسارحهةيوحدالىومسحلصفراءمطرقةفوقتترحصرصمراء

اكمرتتصالط.الأحمراالحص

الظر:،الصغرىالوحدةلمعرنة.الروبلإسئيسيةا3حد11:العملة

النقود.

الإنتاجقيمةخمسيحواليالزراعةتشغلالاقتصاد.

المنتجاتأهمأحدوالقطن،طاجكستانفيالاقتصادي

والقمح،بأنواعها،الفواكهالأخرىالمحاصيلمن.الزراعية

الحيواناتمنأنواعاأيضاالمزارعوذيربي.والخضراوات

وثور،القركولوأغنام،والخيول،والدواجنالبقر،:مثل

البلادغربىجنوبفىالرئيسيةالزراعةمناطقوتقع.الياك

وشماليها.

الصناعات:تشملالتىالطهاجكية،الصناعاتتشكل

والصناعات،التعدين،الكهرومائيةالطاقةتوليد،الغذائية

وتوجد.الاقتصاديالإنتاجقيمةثلثحواليالنسيجية

فىالمعادنوتتنوع،دوشانبىفيالرئيسيةالصناعةمراكز

،الحجريالفحم)الانتيمون(،الإثمدوأهمها:البلاد

التنجستن،،الملح،نومالموليبد،لرصاصا،الفلوريت

نهرعلىالمقامالضخمنوريكسديوفر.الزنك،اليورانيوم

الألومنيومصناعةإليهاتحتاجالتيالكهربائيةالطاقةفاخش

مشاريعأجلمنالماءيوفركما.الأخرىوالصناعات

.الري

حديديةوسكةمعبدةطرقطاجكستانفىتوجد

أشهرستةلمدةالباميرفىالطرقالثلوجتغلقإذ.محدودة

كافةعلىدوشانبيمطاريستحوذ.عامكلالأقلفي

.الطرانرحلات
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دوشسانبىمنإرسالهاوالتلفازالإذاعةمحطةتبث

وتنشروالمجلاتالصحفمنالعديدويوجد.عدةبلغات

.لغاتبعدة

باسمالمعروفةالمنطقةالناسسكن.ظريخيةنبذة

فرساستوطن.السنينآلافمنذطاجكستان

،.مقالسادسالقرنمنذالمنطقةالأخمينيةالإمبراطورية

حكمهمواستمرالطاجكيين،أسلافهمالفرسوهؤلاء

الإسكندرإمبراطوريتهمعلىسيطرأنإلىللمنطقة

عامالإسكندروفاةوبعد..مق331عامالأكبر

سلب.مستقلةدوللعدةالبلادانقسمت.مق323

عامحتىوحكمواطاجكستانمنجزءاالسلوقيون

التيالبختياريةالدولةلسلطةوخضعآخرجزءا.مق025

غزتالأثناء،تلكفي..ماق03عامحتىحكمت

أطاحأنإلى،الصينغربيمنقدمتبدويةقبائلالمنطقة

تغلب،الميلاديالثانيالقرنخلالالكوشانبهم

علىاسياأواسطمنالبيضوالهونالفرسالساسانيون

.الميلاديالخامسالقرنفىالكوشان

القرنفيآسياأواسطإلىتزحفتركيةقبائلبدأت

إلىالإلمملاميةالعربيةالجيوشوزحفت،الميلاديالسادس

بالدعوةمبشرةالميلاديالسابعالقرنمنتصفمعالمنطقة

شرقيمنقدمتمتنوعةتركيةشعوبحكمت.الإسلامية

منذبطاجكستانالانيعرفماآسياوأواسطالفرسبلاد

.الميلاديعشرالثالثالقرنحتىالميلاديالعاشرالقرن

القرنفىالمنطقةعلىجنكيزخانبقيادةالمغولتغلب

تسمىتركيةقبائلحكمتثم.الميلاديعشرالثالث

إلىعشرالسادسالقرنمنالمدةخلالالمنطقةالأوزبك

الميلاديين.عشرالتاسعالقرن

قواتسيطرتالميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفي

ما179عاموفي.المنطقةمنجزءعلىروسيةقيصرية

ما219عاموفيروسيا،فيالحكمالشيوعيونتولى

عامفي.بطاجكستانيعرفماعلىالروساستولى

.الروسقيادةتحتالسوفييتيالاتحادتشكلام229

باسمعرفواالذينالمسلمينمنالمعارضةجماعاتقاومت

العضرينياتمنتصفحتىالسوفييتيالحكمباسماشيس

جمهوريةتشكلتام429عامفي.العشرينالقرنمن

ضمنالذاتيالحكمذاتالاشتراكيةالسوفييتيةالطاجك

عامفي.الاشتراكيةالسوفييتيةالأوزبكجمهورية

اغلب،جديدةأراضطاجكستانإلىاضيف،ام929

طاجكستانجمهوريةوأصبحت،الأوزبكمنسكانها

الاشتراكية.السوفييتية

.طاجكستانفيالتغييراتمنالعديدالسوفييتنفذ

،والمدارسالحديديةوالسكك،الطرقببناءقاموافقد

الصناعاتمنالعديدطورواكما،العصريةوالبيوت

التعاونيةالجمعياتتطويرإلىبالإضافة،المعادنواستخرجوا

المقابلفي.للحكومةالتابعةالحيواناتوتربية،الزراعية

الإسلامية،المؤثراتتقليصعلىالسوفييتيةالحكومةعملت

فرضتإذتقاليدهممنالعديدممارسةمنالطاجكومنع

الطاجكيةالحياةمناحيكافةعلىصارمةسلطةالحكومة

شرعتثم،العشرينالقرنمنالثمانينياتأواخرحتى

الشعبومنحت،الحكمفيأسلوبهابتعديلالحكومة

أكثر.حريات

المعارضةجماعاتبدأتالثمانينياتأواخرفى

بتحسينوطالبت.الشيوعيالحكمضدالعلنيبالتظاهر

الذاتية.شؤونهملتسييرأكثرحرياتوإعطائهم،السكن

اللغةمحلرسمياالطاجكيةاللغةحلتام989عاموفي

تطبيقأسبقيةالطاجكأعلن،ام099عامفي.الروسية

مأ199عاموفى.السوفييتيةالقوانينعلىقوانينهم

المنشآتتبيعوأخذتالحر،السوقنظامالحكومةأدخلت

الطاجكأعلنأم،199سبتمبرفي،الخاصللقطاعالعامة

منينايروفي.السوفييتيالاتحادتفككبعداستقلالهم

منالمستقلةالدولكومنولثتشكلنفسهالعام

المنحل.السوفييتيالاتحادجمهوريات

المعارضةجماعاتأجبرتام299سبتمبروفي

علىنابييفرحمنالرئيسالإسلاميةوالجماعاتالشيوعية

استطاعالذيرحمانوفاللهإمامالرئيسوخلفه.الاستقالة

منسلسلةوعقدالجيشمتمرديبعضعلىيقضيأن

فياخرهاكانالمعارضةقادةمعوالاتفاقياتالمفاوضات

شرنوميردينفيكتوربرعايةبموسكوام699ديسمبر23

الروسي.الوزراءرئيس

المستقلة.الدولكومنولث،دوشانبيأيضا:انظر

(.واللغاتالعرقية)الجماعاتأفغانستانانظر:.الطا!جيك

الناسيديرهاعجلاتدهاقديمةآدةالدوسطا!حون

طاحونويسمىداخلها،أوالعجلةفوقالحيواناتأو

شأنومن.الملفافانظر:والمحور.العجلةالمحورذوالدوس

به.يتصلىجهازوأيالمحورتديرأنالعجلةحركة

لمهماتالدوسطاحونالقدماءالروماناستخدموقد

الرافعاتوتزويد،المناجممنالماءورفعالقمحطحنمثل

يستمدالدوسطاحونوكان،بالقوةالبناءموادترفعالتى

مثلالحيوانمنمختلفةأنواعمنأوالإنسانمنإماقوته

للأشغالالدوسطواحيناستعملتوقد.والخيلالبقر

تمحينماعشروالتاسععشرالثامنالقرنحتىالشاقة

منها.بدلأوالمائيةالبخاريةالآلاتاستخدام
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المسماةالهواءطواحينأما.للحاشيةالمياهلضحالطهاقةتو!راليصى()ال!كحورةالهوائيةال!هاحونة.الريجعقوةبوساطةتشعلآلاتالهوائيةالطواحين

الكهرلاء.لتوليدالمولداتتدفعلإلها(اليسرى)الصورةالهوائيةالعنفات

.الرياحطاقةبوساطةتعملآلةالهوائيةالطاحوئلأ

للتزويدرئيسينحوعلىالهوائيةالطواحينوتستخدم

أ!واءاطواحينأماالكهرباء.توليدأو،المياهلضخبالطاقة

عادةتسمىفهيالكهرباء،لإنتاجالمستحدمةالحديثة

الهوائية.العنفات

وأالريشاتمندولابالهوائيةالطواحينلمعظم

يوضع،الحالاتمعظموفي.الريحتديرها،الأشرعة

عمودأوبرجعلىيركبثم،أفقيقضيبعلىالدولاب

حركةطريقعنالقضيبتدويريتمآخر.عالبناءأو

إلى-التروسمنسعلسلةعبر-الطاقةوتنقل،الدولاب

وأالماء،مضخةإلىبدورهينقلهاالذي،الرأسيالقضيب

آخر.جهازأوالكهربائيالمولد

إيرانإلىالهوائيةالطواحينأصليرجعأنالمحتملمن

أشرعةالهوائيةللطواحينوكان،الميلاديالسابعالقرنفي

نحوعلىتستخدموكانت.رأسيمحورحولتدور

.الحبوبلطحنرئيسي

القرنبحلولأوروبافيالهوائيةالطواحينانتشرتوقد

نأالخترعوناكتشف،الوقتذلكففىعشر.الثاني

وأالألثمرعةتدويرتمإذاأكبرطاقةتنتجالهوائيةالطواحين

فيالاكتشافهذاوأدى.عموديقضيبعلىالريشات

كانتالتيالهولنديةالهوائيةالطوأحينتطويرإدىالنهاية

منالمياهلتصريفهولندافىواسعنطاقعلىتستخدم

قماشية،أشرعةذات،طويلةأذرعأربعةلهاوكان.الأرض

يتحتموكانعليها.مركبةمصاريعأو،شرالحشبيةأو

الأفقي،القضيبعلىالمركبةالرأسيةالأشرعةتحريك

الطاحونةهوالصعوبةلتلكحلأولوكانالرلقلمواجهة

يمكنمركزيعمودذاتهوائيةطاحونةوهى،العمودية

طاحولةفيأما.عليهالطاحونةمنالرئيسىالجزءتدوير

للتحريك.القابلهوفقطالرأسفإن،البرج

،صغيرةالأولىالهوائيةالطواحينكانتإنجلتراوفي

حجارةمنفقطواحدزوجمنهاللواحدةكانحيث

ولم.الأرضتلامستكادأشرعتهاكانتكما.الطحن

تدورألىيمكنحشبيةقمةلهالإنجلترا،!رفوكفيهنسيتطاحونة

للىيع.الأشرعةمواجهةعلىللمحافظة
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علىتنصبكانتأنهاأي،ريحمهبأيللأشرعةيكن

الهوائيةالطواحينوزودتامتدادها.طولعلىثابتةزاوية

وضغط،الأخشابونشر،الغلاللطحناللازمةبالطاقة

الهوائيةالطواحينوكانت.للنشوقالتبغوطحنبمالزيت

التيالذرةزراعةمناطقفيالأعمالغالبفيتستخدم

إلى،الحدشةالميكنةإدخالأدىوقد.المياهطاقةتنقصها

الاهتمامأنإلا،العاملةالهوائيةالطواحينعددتناقص

.الأخيرةالاونةفيزادعليهابالحفاظ

النقصأدى،العشرينالقرنمنالسبعينياتوخلال

الاهتمامتجددإلىالكهرباء،توليدنفطفيالمتكرر

عديدةحكوماتقامتثمومن.الرياحطاقةفىبالبحوث

الهوائية.()التوربيناتالعنفاتمنعددواختباربناءبرعاية

ويمكنهاالدأفع،تشبهانطويلتانريشتانالأنواعولأحد

معتدلة.ريحفيالكهرباءمنميجاواط2منأكثرتوليد

ولهذه.الهوائيداريوتوربينأيضاالباحثونطوركما

طويلةثلاثأوريشتان-البيضمضربتشبهالتي-الأدأة

.رأيبقضيبمربوطةمقوسة

أوروبافيشماسعإقليمعلىسابقاأطلقاسمطارطار؟

خارجالإقليمهذاويقعالتتار.قبائلتسكنهكانتوآسيا

الوقتفييعرفماعلىويشتمل.العطمالصينسور

الجنوبيةوالأجزأءوزنجيانجومنغولياالصينبشماليالحاضر

اسمينطقالحاضرالوقتفيواسيا.وأوروبارولمميامن

وأبزنجيانجعموماالمعروفةالمنطقةعلىفقططارطاريا

منطقةوهي.الغربيةمنغولياإلىبالإضافةالصينيةتركستان

التيبت.شمالمتشعبةجبلية

م(.072-067اهـ،20)05زيادبنطارق

عمرو،بنطارقوقيل.الأندلسفاغالليثيزيادبنطارق

الخليفةقبلمنالمغرببلادعاملنصيربنموسىمولى

التيالبربرجيوشوقائد،عبدالملكبنالوليدالأموي

أيبيريا.جزيرةشبهفتحت

بعضهمفذهب:أصلهفيالعربمؤرخواختلفوقد

ومنهم-آخرفريقوذهبهمذانيا،فارسياكانأنهإلى

منبربرياكانأنهإلى-المقتبسجذوةصاحبالحميدي

لمأنهإلىثالثفريقوذهب،البربريةنفزةقبيلةومنإفريقيا

بمالأصلبربرييكنلموأنهنصير،بنموسىمولىيكن

جميعاالاراءهذهوأرجح.الصدفإلىينتعسبكانوإنما

كانإنهقيلفقد.الأصلبربريكانبأنهالقائلالرأي

هذهوتنطق.اللونأشقر،الهامةضخم،القامةطويل

نصير،بنموسىيدعلىألمملمالبربر.عنصرعلىالصفات

رجاله.أشدمنفكان

فىزيادبنطارقأعمالعنشىءيعرفلا.أعماله

ولايةأثناءالبربرمقاتلةفىاشتراكهولاعن،نشأتهأول

عام،طبرقفيزهيرقتلفلماإفريقيا.علىقيسبنزهير

طويلايلبثلمأنهغيربرقةعلىأميراطارقعينهـ،76

لجيشقائدااختيرماسرعانأنهإذ،المنصبهذافي

وظهرت.حروبهفيحسنابلاءفأبلىنصير،بنموسمى

الجيم!،قيادةفيومهارته،المعاركاقتحامفيقدرتهلموسى

بنلطارقاتيحوهكذا.بالمغربجيوشهمقدمةعلىفولاه

فتحفيمعهويشترك،موسىجيوشقيادةيتولىأنزياد

الاقصىالمغربحصونعلىوالسيطرة،المغرببلادبقية

ويفتتحالبربر،يقاتلومازال.الأطلسىالمحيطحتى

وام،بلادهم)قصبةطنجةمدينةبلغحتىمدائنهم

يمضولم.أهلهاوأسلمافتتحها،حتىفحاصرها(مدائنهم

لهخضمعحتى،أعوامعدةللمغربموسىولايةعلى

سبتة،مدينةسوىعليهتستعصولم،بأسرهالمغرب

قبلمنحاكمإمارتهايتولىوكانتحصنها.وشدةلمناعتها

مؤرخوويسميه،جوليانبالكونتيعرف،البيزنطيةالدولة

النصراني.يليانالعرب

شوجه-البيزنطةللدولةتبعيتهبرغم-هذايليانوكان

الحكومةفتمدهبأسبانيا،القوطمملكةإلىالمعونةطلبفى

موسىوقاتلهالبحر.طريقعنوالأقواتبالمؤنالقوطية

التغلبيمكنهمافلم،وعدةوقوةنجدةفيفألفياهوطارق

علىيغيرانأخذاهناكومن،طنجةمدينةإلىفرجعا،عليه

ذإ،جدوىدونالخناقعليهاويضيقان،سبتةحولما

فلماوالإمداد.بالميرةسبتةإلىتختلفالقوطسفنكانت

واليازيادبنطارققائدهأقام،!مبتةفتحمنموسىجس

منسبتةمديخةمراقبةفرصةلهتتاححتىطنجةمدينةعلى

البربرمنألفاعشرتسعةطارقتصرفتحتوترك،كثب

العربمنقليلنفرمع،الكاملةوعددهمبأسلحتهم

إلىعادفقد،موسىاما.اللإسلاموفرأئضالقرانليعلموهم

.القيروان

عجزقدماداميليانعدوهصداقةيكسبأنطارقآثر

يليانيراسلكانطارقاأنويذكر.الحصينةمدينتهفتحعن

القوطىالاخرالجانبفيحدثثمتهادنا.حتىويلاطفه

رودريجوأنذلك:الحسبانفييكنلمأمر()الأندلس

،العرشعلىوثب-القوطيالجيشقوادأحد-الذريق(

اعتدىلذريقإنثم،مكانهوتولىغيطشة،الملكوخلع

الأمرغيطشة،الملكبلاطفيكانتالتىيليانابنةعلى

بنطارقإلىبنف!سهيأتىوجعله،يليانغضبأثارالذي

يترددولم.الأندلسفتحفىمساعدتهعليهويعرضزياد

،بالقيرواننصيربنموسىبمولاهفوراالاتصالفىطارق

يطلبعبدالملكبنالوليدبالخليفةبدورهاتصلالذي
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علىيعتمدبألاالوليدالخليفةونصحه،وإذنهاستشارته

فأرسلتالأمر،يستكشفمنالمسلمينمنير!لبليليان

موسىفأنس.والغنائمبالبشائرعادتالتيطريفسرية

مولاهاستدعىثم،الفتحعلىإقداماوازداد،يليانإلى

منوثلاثمائةالبربرمنآلافسبعةعلىوأمرهطارقا،

عامرحبمن5فىطنجةمنالحملةوأبحرت.العرب

السفنهذهوظلتسفن،أربعفي،م171إبريلهـ،29

ذلكبعدعرفاتياكالبيجبلإلىطارقجنودتنقل

وقيل.لديهجميعهموتوافوانقلهمكملحتىطارقبجبل

والخلفاءظ!ورافيفرأى،السفينةفينائ!اكانطارقاإن

فبشره،بهمرواحتىالماءعلىيمشونالراشدينالأربعة

بالعهد.والوفاء،بالمسلمينبالرفقوأمره،بالفتحالنبي

الأندل!رساحلالمسلميناقتحامخبرلذريقعلىوقع

وقوعالخضراء،الجزيرةعلىواستيلائهم،الجنوبى

وزحفألممبانيا،جنوبىإلىراجعافانزعبركر،الصاعقة

أطرواياتوفقا-عدتهبلغتجرارجيمقفىقرطبةإلى

،يستمدهموسىإلىطارقفكت.ألفمائةنحو-العربية

الأندلس،إلىالمجازوملكالخضراء،الجزيرةفتحأنهويخبره

لذريقوأن،البحيرةحتىأعمالهابعضعلىواممتولى

مؤلفامدداإليهموسىفأرسل.بهلهقبللابماإليهزحف!

معهمنعدةبهمكملت،المسلمينمنالافخمسةمن

ألفا.عشراثني

عسكرتحتىلذريقجيوشنفسهالوقتفيوأقبلت

نهيرطولعلىخندة،بحيرةمنبالقرب،طريفغربى

واديالمسلمونسماهالذيالبحرفييصبالذيبرباط

للمعركةالاستعدادفيطارقأخذ،وبالمقابل.كلة

فييستند،كلةواديفيمناممباموقعافاختار.الحامعمة

وأصدر،قواتهونظم،تحميهطبيعيةموانععلىأجنحته

وأثنىاللهفحمد،أصحابهفيوقام،السفنبإحراقأوامره

ورغبهمالجهاد،علىالمسلمينحثثم.أهلههوبماعليه

!الناس"أيها:طارققالهمماكان.حمامعتهموا!متثار،فيه

لكموليس،أمامكموالعدو،ورائكممنالبحرالمفر؟أين

الجزيرةهذهفيأنكمواعلمواوالصبر،الصدقإلاوالله

جموعهفيلذريقأقبل".اللئاممأدبةفيالأيتاممنأضيع

،سريرهعلىوهووعدد،عدةذويألف!مائةنحووهم

غابةوحولهوالزبرجد،والياقوتبالدرمكللةمظلةوعليه

الزرد،عليهم،وأصحابهطارقوأقبل.والأعلامالبنودمن

العربية،القسيوبأيديهم،البيضالعمائمرؤوسهمفوقمن

.الرماحوشرعوا،السيوفتقلدواوقد

جندهع!نصرهاللهوأنزل،الحاسمةالمحركةوبدأت

وسقط،القوطجيمث!وتمزق،الله!سبيلفيالمجاهدين

كانلقد.بالجبالالمسلمينأعداءفلولولاذت،لذريق

دقيقةنصيربنموسىأوامركانتفقدخطيرا،الموقف

خوفا،الساحلمنطقةتجاوزعدمعلىوتنص،وواضحة

شبهمنالوالمحالمحيطهذافيالضياعمنالمسلمينعلى

حدودعندطارقبقاءأنغير.الأندلسيةالجزيرة

أمر،الضعف!نقواتهموقفعليههوماومع،الساحل

قد،القوطفلولأمامالفرصةفإتاحة،الخطورةبالغ

وافتتحطارقفسارع.قواتهمتجميعلماعادةتسفلهم

ومالقة،قرطبةعلىاستولىمنوأرسلوأستجة،أشبيليا،

فعبرشمالأوتوجه(الأندلس)عاصمةطليطلةفتحثم

علىواسشولىطارقفجسميآخرووادياالحجارةوادي

فيهاعثرطارئاإنيقالالتيسالممدينةمنها،مدنعدة

نأهـبعد39سنةطليطلةإلىوعاد.سليمانمائدةعلى

وإلى،ولكن،مقاوماتمناعترضهماكلأخضع

لمعركةتتجمعالقوطقواتكانت،طليطةمنالشمال

.جديدة

ليطاقةلاماإليزحف"لقد:لموسىطارقوكتب

ألفاعشرثمانيةمنالمكونجيشهفقاد،موسىوأسرعبه".

طليطلة،فينصيربنبموسىطارقفالتقىالمقاتلينس

عاتبهأنهالأرجحبلأوامرهمخالفتهعلىوبخهبأنهويقال

دونوسطهامنالأندلساقتحامفىتسرعهعلىرفقفي

موسىأنحيانابنوذكروغربيها.شرقيهاعلىالسيطرة

بالتقدموأمرهالجيم!،مقدمةعلىوأمره،طارقعنرضي

الثغرإلىطارقفارتقى،بجيشهموسىتبعهثم،أمامه

فيوأوغلم471هـ،69عاملصرقسطةوافتتح،الأعلى

متبعاماردةنحواتجهثم،الضخمةالغنائموغنمالبلاد،

يتصلثمببرشملونة،سرقسطةيربطالذيالرومانيالطريق

البحرساحلعلىأربونةإلىالمؤديبالطريقذلكبعد

الأبيض.

السراياوبعثا،الكبيرةالأرضعلىالقائدانوأشرف

وصخرةوأربونةبرشلونةعلىفاستولتالبلاد،بقيةإلى

(الرون)نهرردونةواديعلىلودونوحصنإينيون

عنالمشرقإلىيعودأنلموسىوخطرالبلاد،منوغيرها

الذي،الوقتهذاوفى.القسطنطينيةجهةمنأوروباطريق

وصلأوروبا،قلبفىفتوحهمتابعةلموسىفيهخطرت

فىإليهالفئوالعودةعنبالكفيأمرهإليهالخليفةرلممول

إفريقياإلىالمجازالقائدأنوعبرزياد.بنطارقصحبة

قوادمنموكباخلفهماويجران،الغنائممعهمايحملان

الشامإلىوصلاحتى،المغلوبينالقوطورؤساءالمسلمين

الخليفةعهدوبدايةعبدالملكبنالوليدخلافةأواخرفى

بنطارقالقائدأخبارانقطعتوقد.عبدالملكبنسليمان

ذلكأصئبعدأنهوالأرجح،الشامإلىوصولهإثرزياد

له.مستشاراالملكعبدبنسلي!انالخليفةبلاطفي
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الكريمالقرآنسورمنالطارقسورة.!ره،رقاط

.والثمانونالسادسةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

منالطارقتسميتهاجاءت.آيةعشرةسبعاياتهاعدد

به.افتتحتالذيالقسم

بالعقيدةالمتعلقةالأموربعضالمسورةهذهتعالج

بالبعثالإيمانحوليدورالسورةومحور،الإسلامية

والنشور.

الكواكبذاتباسمماءبالقسمالكريمةاسسورةابتدأت

فيبهاليهتدوأسبلهمللناسلتضيءليلاتطلعالتىالساطعة

قدرةعلىوالبراه!تالأدلةساقتثموالبحر.البرظلمات

الأستاروهتكالأسرار،كشفعنأخبرتثم.العالمينرب

وختمتنصير.ولا،للإنعسانلامعينحيث،الاخرةفي

محمدمعجزةالعظيمالقرآنعنبالحديثالكريمةالسورة

لقوذإنه)أجمعينالناسإلىالبالغةوحجته،الخالدةصتنيإبه

-""كيداوأكيدإيركيدالكيدونإنهم-""بالهزلوماهويرفصل

.71-31:الطهارق!اروببأمهلهمالكافرينفمهل

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرا!:أيضاانظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

وهوالمالثية،طاعونأيضاويسمىالبقريالطاعون

منوكيرهاالأبقاريصيب،والخطورةالعدوىشمديدمرض

المفاجئالفقدانأعراضهوتشمل.البقريةالفصيلةأعضاء

وسبب.الجسديوالإجهاد،والحمىالبقر،فياللبنلإدرار

نسبةإلىفيهالنفوقمعدلويصل.الفيروساتأحدالمرض

89%.تبلغعالية

منمئاتلعدةالغربيةالحضارةتطورالمرضهذاعاق

قدأوروبافيللمرضوبائيانتشارآخروكان.السنين

-أ19)4الأولىالعالميةالحربعقببلجيكافىحدث

الدولفيأساسيةبصفةالمرضينحصرواليومأم(.189

الشرقية.

غيرهمثل،ينتجخطيروبائيمرضالددليالطاعكون

تسمىجرسومةعنشيوعا،الأقلالطاعونأشكالمن

ولكنطويلا،بهالإصابةتستمرولا.الطاعونيةاليرسنية

اجتاحتالعصورأقدمومنذجدا.عاليةبهالوفاةمعدل

وآسياأوروبامنكلاالدبليالطاعونمنخطيرةأوبئة

الطاعونمننوعتسببعشرالرابعالقرنففيوإفريقيا.

سكانربعهلاكفيالأسودالموتبالمسمعرفالدبلي

تكوينإلىيؤديلانهالاسمبهذأالمرضسميوقدأوروبا.

ويسببالجلد.تحتالأسوداللونإلىتتحولالدمبممن

الدبل،يسمىالذياللمفاويةالغددانتفاخالدبليالطاعون

التسمية.جاءتومنه

براغيثطريقعنعادةالإنسانإلىالطاعونينتقل

أرباعثلاثةحوالىوينتمي.مريضفأرمنالمرضتحمل

انتشارفيالتحكميساعد.الدبليالطاعونإلىالحالات

هذاوخطورة.الطاعونانتشارعدمفيوالنظافةالفئران

دولةمنالوباءانتشاريسهلحيث،الموانئفىعاليةالوباء

السفنفيتنتقلالتيالفئرانطريقعنأخرىإلى

.توالقطارا

شيباسابوروبمساتو،كيتابمالبرغوث؟الوباء:أيضاان!

.الجرذ،لطبا

.أم665سنةفيدندناجتاحوباءالكييرالطاعون

خاص.بوجهوسبتمبرأغسطسشهريخلالعنيفاوكان

.بالطاعونشخصا.6517واحدأسبوعخلالتوفى

وكان000.0.7حوالىللوفياتالإجماليالعددوكان

السوداء.الفئرانعلىتعيشبراغيثطريقعنينتقلالمرض

مرعبة،وتأثيراتهللشفاء،قابلغيرعامةبصفةوكان

الليمفاوية،الغددوتورمقشعريرةمعحمىوأعراضه

وأللمرضسبباالناسيعرفولم.وفاةثم،حتميوجنون

السريع.مسارهفيالتحكمكيفية

منكثيروكان،كبيرةحفرفيالطاعونضحايادفن

بدلأأحياءليدفنواالحفرهذهداخليقفزونوالنساءالرجال

.لندنخارجكثيرونوهرب.المرضالاممواجهةمن

الباردالجوبمجيءمؤكدةبصورةتماماانتهىالوباءولكن

نفسه.العاممنأكتوبرفي

أحدم(.1491-1861)رابندراناتطاغور،

للأدبنوبلجائزةمنحوقد،الحديثةالهندشعراءأشسهر

للمؤتمرصاغهاالتيأنشودتهأصبحت.ام139سنة

أصبحتكماللهند.الوطنيالسلامالهنديالوطني

السلام(الذهبي)بنغالىبانغلاسونارآمارالأخرىأنشودته

.لبنغلادشالجمهوري

مصدرفنهوحيويةشخصيتهوقوةطاغوركبرياءوتظل

بعدلعبقريتهالعالميالتقديرخباوقد.البنغاليللشعبإلهام

الدولفىبعدفيماأخرىمرةبزغتشهرتهولكن.موته

لعمله.والدقيقةالجديدةالترجماتنتيجةالغربية

المجموعة،قصائدهوتقع.البنغاليةباللغةطاغوركتب

وقدمجلدا،62فيومقالاتهومسرحياتهوروأياته،وقصصه

.أنشودة000.2منأكثرأيضاألف

العلويةالروحعنيعبرأنأعمالهكلفيطاغورحاول

نأأيضاحاولوقد.الطيعةمناستلهمهاالتىالشعرية

منالعديداستخدمكما.والتاريخالمجتمععامليتفهم

الغةبالسنسكريتيةوكتبشمعرمن،والفنيةالأدبيةالأنواع
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بعضانتقدوقد.الغربىالقصصىالنثرإلى(القديمةالهند

والأشكالالأساليبمعالجريئةتجاربهالمحافظينالمعلقين

.الجديدة

لمولكنه،تقدمهأجلمنكل!!بلاوعملوطنهأحب

بوصفهاالوطنيةفهموقد.قطالأفقضيقوطنيايكن

الح!-اكرهوقد.أطحربالرئيسيةالأ!مبابأحد

لأنيؤمنكانولكنهالهند.فيالبريطانىالامستعماري

اخربية.االحضارةفيمااففما!منتستفيدأنيجبالهند

الهندحاكمكرزوناللوردقررالعشرينالقرنبدايةوفي

الأمرأثاروقد،منفصلتينمقاطعتينإلىالبنغالتقسيم

طاغوروكان.البريطانيةالسلعمقاطعةإلىتدعوحركة

انسحبولكنه.الوطنيةواللأناشيدبالخطبالتأييديمنحها

ضدبالقنابلهجماتفيالحركةتسببتعندما

وفي.والمسلمينالهندوسبينشغبوإلىالبريطانيين

منللعزلديرالجنرالجنودقتلعلىاحتجعام919

الفارسلقببإعادةذلكعنوعبرآمرتسارفيالناس

أغائدامعصداقتهوكانت.لهالبريطانيونمنحهالذي

بأهميتهاعترففقد.معقدةغانديموهنداسالهندي

العطيم،الروحيعنيوالذي،عليهمهاتمالقببخلع

لالقوىالعنانأعللققدغاندييكونأنخشيولكنه

الهند.فىعليهاالسيطرةيمكن

الأسرأغنىمنوالدهوكانكلكتا.فيطاغورولد

المعروف،جدهجيموقد.ثقافةوأكثرهاالبنغالفى

الفرصمنضخمةثروةطاغور،دواركاناثبالأمير

الهند،لشرقالبريطانيةالشركةأتاحتهاالتىالتجارية

حركةفيقياديةشخصيةطاغور،دبندراناتأبوهوكان

الهندوسيةمننوعخلقحاولتالتىالهندوسيالمجتمع

الحديثة.

شبوقد.لوالديهالرائحشرالطفلرابندراناتوكان

رفضوقدنجباء.عمومةوأبناءوأخواتبإخوانمحاطوهو

طريقعنرئيسيةبصفةتعليمهوتلقىالمدرسةإلىالذهاب

بأولقام،عشرةبلإلثامنةوعندماالخصوصين،المربين

وبعد،الثانويةدرسحيث،المتحدةالمملكةإلىلهرحلة

نهرمنطقةفيأسرتهممتلكاتبإدارةقامالهندإلىعودته

حاليا(.)بنغلادلقالبادما

فيتجريبيةمدرسةطاغورأسسأم109وفي

الغربيالشمالإلىكمأ06بعدعلىتقعالتيشانتنكيتان

بهاراتي،فزفاإلىالمدرسةهذهتطورتوقدكلكتا.من

الامميويةالثقافتينبينالجمعإلىتهدفجامعةوهي

حزناطاغورحملفقدالخاصةحياتهفيأما.والغربية

مقتبلفيوهمأبنائهمنوثلاثةزوجتهتوفيتإذعطفا،

العمر.

السفنلإر!دالماءفيمثبتطافجسمالطاثيلأ

فىوملاحيهاالسفنقباطنةالطافياتوتساعدوتوجيهها.

.أخرىمياهوأيوالأنهارالمرافئفي،بأمانالقيادة

الطافياتأماكنتوضحخرائطالسفنكافةفيويوجد

وأنواعها.

لأغراضالطافياتمنمختلفةأنواعليتستخدم

يشير،المتحدةالولاياتفي،المثال!مبيلوعلى.متعددة

التيللسفينة،القناةمنالأيمنالجانبإلىالأحمراللون

إلىالخضراءالطافياتتشيربينماالميناء،إلىتدخل

الحمراءالطافياتوتشير.القناةمنالأيسرالجانب

اللونذاتالطافياتأما.المأمونةالمياهإلىوالبيضاء

علاماتفتعتبر،بالبياضالمشربالبرتقاليالماسي

علىللتدليلتستخدموقد.تنط!يةعلاماتأو،إرشادية

الطافياتوتعني.محظورةمنطقةأوخطر،منطقة

وأ،الخرائطعلىخاصةمعلوماتوجودإم!صانيةالصفراء

الطافياتوتشير.أخرىمصادرمنعليهااضعرفا

الجانبإلى-الأخرىالبلادبعضفي-الخضراء

الأيسرالجانبإلىالحمراءالطافياتتشيرفيماأ!همحئ!ا

عائد.مائيلخط

الطافياتأنواع

والمياهوالأنهارالمرافىءفيالمأمونةالقيادةفيأصسعراالطاكياتتساعد

أصالهاأفىهداويبدوأغرا!ها.مئوعالطالياتوتتموع.الأحرى

مستخدمةنهيالرسوماتهدهلىالموضحةالطاياتأماوعلاماتها.

.المتحدةللولاياتالساحليةالمياهنى

!!ئض

-ئ!!كا!!م!

فيكا3/3لأا!صجمبما!!كي

!3كاى؟! ممر

كاءصكا"،رلاكا33ةآ*إهـلمصءة

!-"كاس-الكروية
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فهناكأيضا،الشكلحيثمنالطافياتوتختلف

وتشبه،ومعدنية،الشكلمخروطية،ضخمةطافية

طافية،هناكأنكما.مسطحةقمموذات،الأسطوانات

وتشبه،طرفكلعندومستدقة،الوسطفيمستديرة

الشكلمخروطيةعواماتالخضراءفالطافيات،الخروط

أما.مسطحةقمموذات،الأسطواناتوتشبه،ومعدنية

عندومستدقةالوسطفىمستديرةفهىالحمراءالطافيات

أحيانا--النوعينبكلاويوجد.الخروطوتشبه،طرفكل

الأخضراللونويعنى.الأفضلالقناةلتوضحأفقيةأحزمة

اليمنى.الجهةعلىتقعالمفضلةالقناةانالأحمراللونفوق

القناةأنإلىالأخضر،اللونفوقالأحمراللونويشير

.اليسرىالجهةعلىتقعالأفضل

وأكرويةعلاماتفهيوالبيضاءالحمراءالطافياتأما

مدخلعند-عادة-وتوجد.بالقمةكرويةحمراءعلامة

فللطافيات.مرقمة-عادة-الطافياتوتكون.القناة

زوجية.أرقامالحمراءللطافياتبينما،فرديةأرقامالخضراء

فىرؤيتهاتمكنولهذاأنوار،الأخرىوللطافيات

السفينةربانومضاتهاوطولأنوارها،لونويرشمد.الليل

،الطافياتمننوعاهناكأنكما.الإشاراتمغزىإلى

الشكل،قرصيجرسصوتأوصفير،معإشارتهاترسل

إشاراتهاأنفيتتمثل،المصوتةالطافياتوميزة.ناقوسأو

ويعوق،الضبابكثيرالطقسيكونعندماتسمعأنيمكن

المضيئة.الطافياترؤية

شغل.أداءعلىالقدرةبأنهاالفيزياءفيتعرفالطا!

شغلا.يتطلبحجررفعأو!ميارةلممرعةزيادةفمثلا

الناسويخلطنفسها.بالوحداتوالشغلالطاقةوتقاس

بذلمعدلهيفالقدرة.والقوةوالقدرةالطاقةبينكثيرا

الجسم.علىالمبذولالجذبأوالدفعهيوالقوة.الشغل

تعيينويمكن،الجسمتحركأنهاطالماشغلاالقوةوتؤدي

يتحركهاالتيوالمسافةالمستخدمةالقوةبشدةالشغلكمية

الطاقةتسمىبالحركةتقترنالتيوالطاقة.الجسم

الميكانيكية.

الطاقةأشكال

وكذلكالفيزياء،فيالأساسيةالمفاهيمإحدىالطاقة

منشكلوكل.أشكالعدةفيالطاقةوتوجد.الكتلة

تسمىعمليةفياخر،إلىيتحولأنيمكنالطاقةأشكال

منقادمةبهانشعرالتيالحراريةالطاقةفمثلا.الطاقةتحول

النارمنالقريبةوالأجسام.إشعاعصورةفىتصلناالنار

أشكالإحدىوهيالحمراء،تحتالأشعةبوساطةتسخن

الطاقةتكتعسبالأجساموهذه.الكصومغنطسيةالأشعة

كهرومغنطسية،موجاتأيضاوالضوء.حرارةشكلفي

منأخرىأشكالوهناك.الطاقةأشكالأحدفهوولهذا

والطاقةالنوويةوالطاقةالكيميائيةالطاقةمثلالطاقة

والكتلة.الكهربائية

نستقبلهاالتيالطاقةعلىتعتمدكلهاالإنسانيةوالحياة

الشمسيةفالأشعاعات.إشعاعاتهيئةعلىالشمسمن

النباتتعطيالضوئيةوأشعتهاالأرضتدفئالحمراءتحت

فىالشمسيةالطاقةتختزنوالنباتات.لنموهاللازمةالطاقة

انظر:.الضوئيالتركيبعمليةفيكيميائيةطاقةشكل

هيالنباتيكونهاالتيالغذائيةوالمواد.الضوئيالتركيب

وتستخدم.الحيةالكائناتجميععليهتعتمدالذيالغذاء

الغذاءمنالناتجةالطاقةالأخرىالحيةوالكائناتالحيوانات

طاقةوتختزن.العضلاتوتحريكالجسميةالعملياتلد!

والغازاتالزيتفيكيميائيةطاقةشكلفيأيضاالشمس

الوقودمنالأنواعهذهنتجتوقد.الحجريوالفحم

إلىالكامنةالطماقةتتحولكيفتوضحالأرجوحةعلىالملوجودةالطفلة

"."بالوضعفيحركيةطاقةدونولكن،الكامنةللطهاقةالأقصىالحد

هيحركيةطاقةأقصىوإنماكامنةطاقةللطفلةتوجدلاالو!إاج"وفي

وضعفيهيالطفلةأننرىاليمينإلىالرسمفيوبالعكص.حركيةطاقة

""!الوضعمنأسفلإلىتؤرجحهاالحاذبيةفإناليسارإلىالرسموفي

"د".النقطةإلىتؤرجحهاالتي

!صء-؟س؟7

!ىا-

!!!ه!*
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عاشتالتيالحيةاعائناتواالنباتاتتآكلعنالأحفوري

لامشحلاصالوقودهذانحرقونحن.السنينملايينمنذ

الوقودفيالكيميائيةالطاقةالاحتراقويحول.منهالطاقة

طاقةإلىتحولأنيمكنبالتاليوالحرارة.حرارةإلى

يديرأنيمكنمثلاالححريالفحمفاحتراق.ميكانيكية

فيالكهرباءتنتجالتيالبخارية)التوربينات(العنفات

المحطاتهذهوفي.الكهربائيةالطاقةتوليدمحطات

طاقةإلىالحجريالفحمفيالكيميائيةالطاقةتتحول

الطاقةوتتحول.ميكانيكيةطاقةإلىبدورهاتتحولحرارية

طاقةإلىالمولداتبوساطةالعنفاتفيالميكانيكية

كهربائية.

وتختزن،الطهاقةأشكالمنآخرشكلالنوويةوالطاقة

الالشطارمثل،أ!نوويةاوتنئالتفاعلات.الذراتنوىفى

التفاعلاتوتنتج.:إشعاعحرارةشكلفىطاقةوالاندماج

أضفاعلاتاوتولد،أ!نوويةاالمفاعلاتفيالحرارةالانشطارية

الطقاتوفي.الشمسباطنفيشديدةحرارةالاندماجية

يسبعثالذيالإشمعاعإلىالحرارةتتحولللشمسالخارجية

ضئيلاجزءانستقبلونحن،الإتجاهاتكافةفيالضصمن

الانشطاريةالتفاعلاتوفي.الإشعاعهذامنفقط

بقليلأقلالتفاعلم!الناتجةالموادكتلةتكون،والاندماجية

يكونالمادةمنصغيراجزءافإنولذا،التفاعلقبلكتلتهامن

والطاقةالمادةأنالعلماءاستنتجوقد.طاقةإلىتحولقد

تحدثالتيبالتغيراتمحكومةالعملياتوجميع.متكافئتان

اخر.إلىشكلمنالطاقةفى

الحركيةوالطاقةالكامنةالطاقة

يأ،الحركةعنالناتجةالطاقةهيالميكانيكيةالطاقة

هيالحركيةوالطاقة.الأجسامعلىالقوةتأثيربسبب

طاقةوتتناسب.يتحركلأنهالجسمايتمئبهاالتيالطاقة

فإنولهذا،.سرعتهومربعكتلتهيمطردياالجسمحركة

تعادلطاقةالساعةفيكم08بسرعةيتحركالديللقطار

فيكم04بسرعةيتحركآخرقطارطاقةأمثالأربعة

طاقةفكل.حركةطاقةلهليسالساكنوالقطار.الساعة

،حرارةإلىتحولتقدحركتهأثناءاكتسبهاالتىالحركة

القطار.أوقفتالتيالمكابحفىالاحتكاكعنتواصدت

بسببالجسمفيالموجودةالطاقةهيالكامنةالطاقة

وتسمىفعلا،بذلالذيالشغلتمثلوهى.حالتهأووضعه

إلىالأرضمنصندوقارفعنافإذاانحتزنة.الطاقةأحيانا

كميةبمقدارتزدادسوفالجسموضعطاقةفإن،منضدة

الطاقةتحويلويمكن.منضدةإلىلرفعهاللازمةالشغل

دورانعىالناتجةالميكانيكيةالطاقة)اليسار(وعلىحرارةإلىيتحولالشمسيالإشعاع()اليمينع!.الطرتسلعديدتتحولأنيمكنالطاقة

كهربائية.طاقةإلىتتحولالمراوح
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دفعنامافإذا.الطاقةمنأخرىأشكالإلىالكامنة

السقوطفىيبدأفسوفالمنضدةفوقمنالصندوق

يصطدموعندما.حركيةطاقةإلىالكامنةطاقتهوتتحول

والهواءالأرضعلىاهتزازاتيحدثبالأرضالصندوق

والهواء،الأرضالاهتزازاتهذهوتسخنبها.المحيط

طاقةإلىتحولتقدللجسمالحركيةالطاقةتكونوبهذا

حرارية.

الكامنة.الطاقةأشكالأحد.الكيميائيةالطاقة

الذراتوضعلطاقةنتيجةالطاقةتخزنأنيمكنفالجزيئات

وأثناء.الجزيئاتفيالذراتبينالقوىتأثيرعنتنشأالتى

مواقعالجزيئاتفيالذراتتأخذالكيميائيةالتفاعلات

لهذهالكامنةالطاقاتفيتغيراتوتحدث،مختلفة

طاقةينتجالتفاعلفإنالكامنةالطاقةقلتوإذا.الذرات

.حرارةشكلعلىتظهر

الطاقةبقاء

المنضدةمنالصندوقسقوطزمنخلالأنهلاحظا

يظلولكن.الحركيةطاقتهزادتبينما،الكامنةطاقتهقلت

ذلكعنالعلماءويعبر.السقوطأثناءثابتاالطاقتينمجموع

قانونينطقولا.باقيةتظلالطاقةأنعلىينصبقانون

ينطقولكنهفقط،الساقطالصندوقحالةعلىالطاقةبقاء

الطاقةأنعلىالقانونهذاوينص.كلهالكونحالةعلى

دائما.ثابتةقيمةذاتللكونالكلية

منالطاقةتحوللكيفيةمثالأالبندوليعدأنويمكن

يصلفعندما.ثابتةالكليةالطاقةتظلبينماآخرإلىشكل

فقط.حركيةطاقةلهتكوناهتزازاتهنهايةإلىالبندول

البندوليصلعندماكامنةطاقةإلىالطاقةهذهوتتحول

يستمر.وسوفاهتزازاتهفينقطةأعلىإلىأخرىمرة

مقاومةأواحتكاكهناكيوجدلاطالماالاهتزازفيالبندول

مثلعلىالتغلبفيتستخدمالتيالطاقةولكنالهواء.من

ونحن،حرارةإلىتتحولوإنماتفقد،لاالاحتكاكهذا

فإنولذاوثيقا.ارتباطاترتبطانوالطاقةالمادةأنالاننعلم

ولاتفنىلافالطاقةأيضا.المادةيشملالطاقةبقاءقانون

وتتحولالمادةمنتنشأأنيمكنولكنها،العدممنتأتي

معجلاتفيمادةإلىتتحولقدمثلافهيإليها.

تصادمأثناءجديدةجسيماتظهورعندالجسيمات

بم2ثكط=:انظر.فائقةسرعاتعندالمعجلةالجسيمات

الكتلة.

بمالجول.المتريالنظامفيالطاقةتقاس.الطاقةقياس

جسملشحريكالمبذولالشغلكميةهوالواحدوالجول

واحد.نيوتنمقدارهاقوةمقاومةضدواحدمترمسافة

الجسموزنضرببحاصلللجاذبيةالكامنةالطاقةوتقاس

حتىسقوطهأثناءتحريكهايمكنالتيالرأسيةالمسافةفي

بالعلاقة:الحركيةالطاقةوتقاس.السكونحالةإلىيصل

الجسم،كتلةهيكحيث2،عك2-الحركيةالطاقة

الشغل،أداءمعدلهيوالقدرة.سرعتهمربعهى2وع

كانتإذأواحدواطالالةقدرةوتساوي.الواطووحدتها

ثانية.كلفيواحداجولاتنتج

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المادةالشمسيةالطاقةالإشعاع

الطاقةمحزونالنوويةالطاقةالتوربين

الجسيماتمعحلالقدرةالحرارة

الكوبائىالمولدالحصانيةالقدرةالحركة

الكمميكانيكاالقوةالشغل

لنسبيةايةالكفاالصوت

باءلكصاءلضوا

الش!(.)حرارةالشم!انظر:.الإشعاعيةالطاقة

بمالتبححيحدث)كيصالتبخرانظر:.اووقيقةاط

والطاقةالكامنة)الطاقةالطاقة(،الحركيةوالطاقة)الاندفاعالحركأ

.(الحركية

العصر)لدأيةالنوويةالطاقةانظر:اكردلأ.اطقة

.(يلنووا

منوتتألف،الشمستطلقهاطاقةالشمسيةالطاقة

الإشعاعمنأخرىوأشكالحرارتهاوالشمسضوء

الشمسيةوتنئالطاقة.الإشعاعان!:.الكهرومغنطيسي

وترسل.الشمسداخلتحدثالتيالنوويةالتفاعلات

للطاقةمساويةالطاقةمنكميةدقيقة04كلفيالشمس

كاملة.سنةخلالالأرضسكانجميعيستهلكهاالتي

إلىتصلالتيالشمسيةالطاقةمنجزءاالناسويستخدم

جديدةطرقاالعلماءويطور.مباشرةبصورةالأرض

الحاجة.عندواستخدامهاالشمسيةالطاقةلاستغلال

الأرضعلىالشمسيةالطاقةتؤثركيف

الحياةأنواعلجميعللطاقةالرئيسيالمصمدرهيالشمس

منهاتستمد،الشمسعلىألحياةوتعتمد.الأرضعلى

ذإبالغذاء،لإمدادهاعليهاأيضاوتعتمدوالضوء،الحرارة

خلالالغذاءلإنتاجالشمسيةالطاقةالنباتاتتستخدم

،النباتاتالحيواناتتأكلوالضوئىالتركيبعملية

.أخرىحيواناتتأكلهابدورهاوالحيوانات

مستمر.تغيرفيالأرضمناخالشمسيةالطاقةتجعل

بوساطةالماءيتبخرعندماالمطريحدث،المثالسبيلفعلى

.الأرضعلىأخرىمرةويسقطيتكثفثم،الشمس
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الطاقةتؤثركيف

فالأرعلىالشمسية

النماتاتعلىالحيواناتوتعتمدأطممو،الشحسلأشعةالنباتاتتخاح.للطاقةالرئيسىالمصدرهىالشممي!

وتولدريحية،قدرةوتنتج،المحميةوالبيوتالميوتالشمسيةالطهاقةتسص.للتدفئةالشمسوعلىللعذاء

سنواتمذمختزنةشمسيةطاقةوالممطالحجريوالفحمالأمطار.وهطولالتبخرطريقعنمائيةقدرة

استحدامها.حالةفيتعويصهايمك!ولاحدا،طويلةماضية

خطعندأقوىالشص!أشعةأنبسببالرياحوتحدث

فيالهواءتسخنفهيولذلك.القطبينعندمنهاالاستواء

منالباردللهواءيتئالفرصةمما،فيرتفعالاستوائيةالمناطق

تسببالتحركاتوهذه.محلهليحلالقطبيةالمناطق

التياراتهذهوتتأثر.الأرضحولتدورهوائيةتيارات

كميةواختلاف،اليابسةسطحوهيئة،الأرضبدورالأ

المحيطاتتياراتتتكوننفسهاوبالطريقةالجو.فيالرطوبة

يؤديمماالاستوائيةللمياهالشمسوتدفئةالرياحبوساطة

تحتها.الباردةالقطبيةالمياهلسريان

المخئزنةالشمسيةالطاقة

المحيطاتوتياراتوالرياحالتساقطإلىالنظريمكن

منكثيرويصب.مختزنةشمسيةطاقةأنهاعلىجميعها

محطاتوتجمعالأنهار.فىالأرضعلىالنازلالمطر

المياهطاقةالأنهارضفافعلىتبنىالتيالكهرومائيةالقدرة

المراكبلتحريكالرياحالناسويستخدم.المتحركة

كبيرةمجموعةإنشاءويمكن.الهوائيةوالطواحينالشراعية

الكهرباءلتوليدالرياححقولتسمىالهوائيةالطواحينمن

ويطور.وقويةمستقرةالرياحفيهاتكونالتيالمناطقفي

،المحيطاتأمواجطاقةلاستخدامطرقاوالمهندسونالعلماء

فيالحراريةالطاقةمنللاستفادةبدراساتيقومونكما

.المحيطاتمياه

النباتاتفيأيضامختزنةالشمسيةوالطاقة

طرقبعدةالطاقةهذهالممتخدامويمكن.والحيوانات

الأشجارتحرقأنيمكن،المثالسبيلفعلى.مختلفة

وقصبكالذرةالغلالتخميرويمكنللوقود.كحطب

والنفط.بالبترولشبيهوقودوهو،الكحوللإنتاجالسكر

تكونتالوقودمنأنواعالطيعيوالغازالحجريوالفحم

لذلك،السنينملايينقبلعاشتالتىالنباتاتبقايامن

الأرضفيمختزنةكانحقش!سيةطاقةعلىتحتويفهي

بمروريتضاءلالوقودهذامنلديناوما.بعيدةعهودمنذ

المباشرالاستخدامزيادةعلىيعملونالناسفإنلذا.الزمن

الشمس.لطاقة

الشمسيةالطاقةأسر

الشمسيةالطاقةلا!شخدامطرقعدةالناساخترع

،المياهتسخين،الاستخداماتهذهوتشمل.مباشمرةبصورة

.الطعاموطبخالكهرباءوتوليدوتبريدها،المبانيوتدفئة



المناطقفيالناسمنكثيريسخن.الشمسىالتسخين

ويتألف.التكلفةقليلةبسيطةدفعيةبسخانماتالماءالدافئة

عدةمعمعزولصهريجمنرئيسيةبصورةالدفعيالسخان

نحوالمتجهالصهريججانبتغطيالزجاجمنطبقات

الصهريجمنالخارجيالجزءالمصنعونويصبغ.الجنوب

ضوءيمتصالأسوداللونلأنوذلكالأسود،باللون

السوداءالسطوحوتحول.الأخرىالألوانمنأكثرالشمس

الجزءالزجاجويمنع.المياهتسخنحرارةإلىالشمسأشعة

الماءويرتفع.الصهريجمنالتسربمنالحرارةمنالأكبر

إلىمباشرةهناكمنويسيرالصهريجأعلىإلىالساخن

الصنبور.

الألواحالمستويةالمجمعاتتسمىنبائطوتستخدم

المستويالمجمعويتألف.المبانىداخلوالهواءالماءلتسخين

بطبقةمغطىمعزولصندوقمن،رئيسيةبصورةاللوح

البلاستيك.أوالنظيفالزجا!منطبقاتعدةأوواحدة

البيتالشمسيةالطاقةتسخنكيف

948الشمسيةالطاقة

بلاستيكأوأسودحديدمنلوحالصندوقداخلوفى

حرارةإلىويحولهاالشمسأشعةويمتصاللوحأسود.

آخرسائلأوالماءأوالهواءويدور.الزجاجتحتتحبس

،اللوحمنالحرارةويمتصاللوحمعملتحمةأنابيبخلال

ينقلحيثحراريمبادلإلىالساخنالماءينسابثم

منهيضخصهريجفيالساخنالماءويخزنالماء.الىحرارته

البيت.فيالصنابيرإلى

المنفعلةالشمسيةالطاقةأنظمةعديدةمبانوتستخدم

نوافذ،الحالاتمعظمفي،المبانيولهذهالهواء.لتعسخين

ضوءيمرالنهاروأثناء.الحرارةلأسرالجنوبباتجاهواسعة

والأرضياتالجدرانويسخنالنوافذهذهخلالالشمس

الجدرانهذهوتطلق.الطوبأوالحجرمنالمصنوعة

منمزيدتخزينويمكن.الليلأثناءالحرارةوالأرضيات

داخلالطورمتعيرةالموادبعضأوالماءبوضعالحرارة

حرارةدرجةعندالطورمتغيرةالموادوتنصهر.الجدران

مرالحرارةيمتصأسودلوحعلىيحتويأع!()إلىاللستويةالألواحمجمع

فىقنواتفىيسيرالذيالسائليسخىاللوحيسصوعندما.المتحمسأشعة

.وعازلللا!شيكيةأوزجاحيةصفاثحلوساطةالحرارةتسر!يمنع،المجمعداحل

باردس!اء

المصدر
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بيربدورهاديالبحارلإظجالماءالمنعكسالشمسصوءئسضوعكسها.المتممسأشعةلتركيرالمراياسشحدمالشمسيةللقدرةمنثأة

المياهتسريفوقها.المركبةالاسطوالاتإلىالمتممسضوءتوحيهعلىفتعملالصورةفيتظهوالتيالمقوسةالمراياأماالكولاء.تولدالتىالتوربينات

الشمسية.القدرةمشمآت!يالمرايامئاتتستحدموقدممها.الساحنوالماءالبحارويخرجالاس!والاتداحلإلىالألاليبعبر

ي!جدامتقدمةأستراليا

الشمسيةالطاقةاستخدام

أشعةمجيميقومحيث

هوايتبممطهقةالشمس

ويلزبيوساوث،كليف!

لتوليدبالطاقةبمدها

للمدينة.الكهرباء
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كمياتالموادهذهتخزنانصهارها،وعندتقريبا.الغرفة

بعدفيماالموادهذهوتطلق.الحرارةانظر:.الطاقةمنكبيرة

التيالمبانىوفي.أخرىمرةصلبةتصيحعندماالحرارةهذه

الاغطةتساعد،سلبيةشمسيةطاقةأنظمةعلىتحتوي

التسربمنومنعهاالحرارةحفظعلىالعازلةوالستائر

الليل.أثناءالشبابيكخلال

التكييفأنظمةأغلبتستخدم.الشمسيالتكييف

المجففاتتسمىخاصةوموادشمسيةمجمعاتالشمصي

عمليةوتبدأالماء.منكبيرةكمياتتمتصأنباستطاعتها

خلالالخارجمنالهواءالمراوحتدفععندماالتكييف

الهواءبعدهاويسيرالهواء.منالرطوبةتزيلالتيالمجففات

.الحرارةيزيلحراريكمبادلتعملدوارةعجلةخلال

يلامسوعندمابالماء.مبللسط!حفوقبعدهاالهواءوير

منالحرارةمنمزيداويمتصيتبخرالجافالهواءالماء

الهواءيغادروعندما،المبنىخلالالباردالهواءويمرالهواء.

المجففويجفف.أخرىمرةالشمسيالمجمعيسخنهالمبنى

منالعمليةوتبدأ،أخرىمرةخلالهالساخنالهواءبدفع

جديد.

الشمسيةالطاقةاممتخداميمكنالكهرباء.إنتماج

منأساممياننوعانويعستخدمكهرباء.لتوليدالمباشرة

الحرارةومجمعاتالضوئيةالخلاياهماالغرضلهذاالنبائط

العالية.

الخلاياكذلكوتسمىالفلطية.الضوئيةالخلايا

موصلة.شبهموادمنرقيقةشرائحمنتتألف.الشمسية

الخلاياعلىالشمستسطععندما.الموصلشبهانظر:

الطاقةمنجزءاتغيرالخلاياهذهفإنالفلطة،الضوئية

ويمكن.كهربائيةطاقةإلىعليهاالساقطةالشمسية

الأجهزةلتشغيلالخلاياهذهمنصفامشخدام

الأقمارمعظمفىالضوئيةالخلاياوتستخدم.الإلكترونية

الإلكترونية.الحاسباتبعضوفيالصناعية

الأفرانأيضاوتسمى.العاليةالحرارةمجمعات

الكهرباء.منكبيردكمياتالمجمعاتهذهتولد.الشمسية

كبيرعدديركز،العاليةالحرارةمجمعاتأنواعأحدوفي

علىالشمسأشعةقليلاالمنحنيةأوالمسطحةالمرايامن

داخلالماء،مثلسائلويضخ.فلزيةقطعةمثل،هدف

منالنابخالغازأوالبخارويحمل.يسخنحيثالهدف

تولدالتيالتوربيناتإلىالحراريةالطاقةالسائلتسخين

الكهرباء.

باستخدامالشمسيالطبخيتمالشمسى.الطبخ

لتركيزصحن(شكل)علىالشكلمكافئيةعاكسات

يحتويالذيالقدرعلىأوالطعامعلىالشمسأشعة

وهوالشمسيالفرناستخدامكذلكويمكن.عليه

عاكسةسطوحوعدةنافذةعلىيحتويمعزولصندوق

باتجاهتو!إلنافذةعندماالفرنويسخن.داخلية

الشمس.

تاريخيةنبذة

القديمة.العهودمنذالشمسيةالطاقةمنالناساستفاد

الكراتأنيعرفونالإغريقكان.مقالخامسالقرنففي

الشص!أشعةتركزأنتستطيعبالماءالممتلئةالزجاجية

استخدم.مقالثالثالقرنوبحلول.النيرانوتشعل

الشمسأشعةلتركيزالمنحنيةالمراياوالصينيونالإغريق

الميلاديالعاشرالقرنبينالواقعةالفترةفيوالنار.لإشمعال

فيعاشواالذين-الأناسازيهنودكانام003وسنة

بجدرانبيوتهميبنون-المتحدةللولاياتالغربىالجنوب

للبيت.الجنوبيةالجهةعلىالطوبأوالحجارةمنضخمة

وتشعهاالنهارخلالالحرارةتمتصالجدرانهذهوكانت

الليل.خلال

منالحديثةالمستويةاللوحاتمجمعاتوتطورت

العالموبنى.الحارةالصناديقعلىالأوليةالتجارب

صندوقأولسوسيرديبيندكتهورسالسويسري

مغطىخشبياصندوقامستخدماام،767سنةفيحراري

الشمس.ضوءلتجميع،الفلينمنعازلمع،بالزجاج

لوحيمجمعاولبيلي.جويليمالأمريكيالمهندسوطور

.ام909سنةكاليفورنيافيحديثمسطح

الأمريكىالمعماريالمهندسبنى،ام049سنةوفى

إحدىفيسلبيشسمسىبيتأولكيكفردجورج

الجدارمنالأكبرالجزءوغطىشيكاغو،مدينةضواحي

طبقةبينهماالزجاجمنطبقتينمنمصنوعةبنوافذالجنوبي

،ام459عاموفي.بإحكاممحبوسةالهواءمنرقيقة

ذاتفلطيةضوئيةخليةللهاتفبلمعاملمهندسوصنع

عالية.كفاءة

العشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينياتوخلال

تطويرإلىالطبيعيوالغازالبترولفيالنقصأدى،الميلادي

العالممناطقبعضوفي.الأفضلالكفاءةذأتالخلاياتقنية

عناقتصاديابديلاالجديدةالشمسيةالبيوتأصبحت

الختصونيعتقدالكهرباء.أوالغازبوساطةتدفأالتيالبيوت

زيادةفىالمباشرةالشمسيةللطاقةالناساستخدامأن

أجهزةوتطويربالجملةالشمسيةالأجهزةوإنتاج.مطردة

لاستخدامالاقتصاديةالميزاتباطراديحسنسوف،أفضل

.المباشرةالشمسيةالطاقة

المحمية.البيوتأيضا:انظر

(.الكامنة)الطاتةالطاقةانظر:.الكامئةالطاقلأ



النوويةالطاقه994

منالجهارالمفاعلماءويحفطلمج!.ويتحكمالنوويةالطماقةيتججهازوهواليم!!()إلىلوويمفاعلأعماقفىتتولدالهائلةالوويةالطاقةحرارة

ال!رباء.لإشاحمفاعلمرالماتحةالحرارةاليسار()إلىلوويةقدرةمحطةوتستخدملانصهار.

النوويةالطاقة

هي.الذريةالطاقةأيضاتسمىالئوويةالطاقة

ضوءتولدفهى.فاعليةالمعروفةالطاقةأنواعاشد

العلماءوجدوقد.الهائلةوحرارتهاالشديدالشمس

فيولاسيماالطاقةلهذهكثيرةاستعمالاتوالمهندسون

الانحتىيستطيعوالمولكنهمالكهرباء،إنتاج

الطاقةتزودأنويمكنقدرتها.كاملمنألاستفادة

أمكنلوالسنينلملايينبالكهرباءكلهالعالمالنووية

كاملا.تطويرانطويرها

أوائلحتىالنوويةالطاقةعنشيئاالعلماءيعرفلم

المادةفىمهمةباكتشافاتقامواحين،العشرينلقرن

منتتكونالموأدكلأنقبلمنيعرفونوكانوا.والطاقة

الذرةكتلةمعظمأنذلكبعدعلموالكنهم،ترات

هائلةبقوةمتماسكةالنوأةهذهوأننواتها،إلىضعود

هذهبفضلالطاقةمنضخممقدارفيهايحتشدجدا،

تلكتطلقالنواةجعلالتاليةالخطوةوكانت.لقوة

الطاقة.

واسعنطاقعلىالنوويةالطاقةإطلاقالعلماءأ!شطاع

ثلاثبعدأم429عامشيكاغوجامعةفىمرةلأول

هذاإنجازهموأدى.الثانيةالعالميةالحرببدايةمنسنوات

فيالأولىللمرةفجرتالتيالذريةالقنبلةتطويرإلى

بالولاياتنيومكسيكوبولايةألاموجوردوقربالصحراء

طائراتأسقطتوقد.أم459يوليو61فيالمتحدة

قنبلتيننفسهالعاممنأغسطعي!فيالمتحدةالولايات

مدينتانوهما،وناجازاكيهيروشيمامنكلعلىنوويتين

كبيرا.تدميراالمدينتينكلتاالقنبلتاندمرتوقد.يابانيتان

الدولة)سابقا(السوفييتيالاتحادأصبجعأم949عاموفي

دولستفهناكاليومأما.الذريةالقنبلةفجرتالتيالثانية

نووية.قنابلتملكالأقلعلى

عاممنذالنوويةللطاقةالسلميةالا!شعمالاتتطويربدأ

كبيرةكمياتتولدالنواةتطلقهاالتيفالطاقة؟أم459

البخارلتوليدالحرارةهذهاستخدامويمكن.الحرارةمن

اخترعوقدالكهرباء.لإنتاجاممتعمالهيمكنالذي

أس----ص-خ-؟ء-شبم

*--ءيد-
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أجلمنوذلكالنوويةالمفاعلاتتسمىأجهزةالمهندسون

فيها.والتحكمالنوويةالطاقةإنتاج

ولكنما،حدإلىالفرنمثلالنوويالمفاعلويعمل

تستخدموقوداالنفطأوالحجريالفحماستعمالمنبدلآ

فيالاحتراقمنوبدلأ.اليورانيوم،الغالبفيالمفاعلات

إلىنواتهتنفلقأيانشطار،لليورانيوميحدثالمفاعل

ويطلق.حراريةطاقةمعظمهاطاقةمطلقةقسمين

احتراقمنينتجماالطاقةمناليورانيوممنكجم.،45

.الحجريالفحممنمتريطنألف

الطاقةإنتاجهوالنوويةللطاقةسلمياستعمالوأهم

علىالكليالطاقةإنتاجنصفمنأكثرويعتمد.الكهربائية

وبلجيكافرنسامثلالبلدانبعضفيالنوويةالطاقة

الغواصاتبعضأيضاالنوويةالطاقةوتسيروالسويد.

يحركبخارلتكوينحرارةالمفاعلفيهايولدالتيواسمفن

الطاقةيولدالذيللانشطارفإنذلكإلىوإضافة.دواسرها

تسمىوجسيماتأشعةيطلقإنهإذكبيرةقيمةالنووية

ولكن.والصناعةالطبفيتستعمل،النوويالإشعاع

نأيمكنإذجدا،خطيراالنوويالإشعاعيكونأنيمكن

تدعىحالةالإشمعاعمنضارةلكمياتالتعرضعنينجم

.الإشعاعداء:انظر.الإشعاعداء

النوويةالطاقةالأولىبالدرجةالمقالة!ذهوتعال

للطاقةالأخرىالاستعمالاتولمعرفةللكهرباء.كمصدر

بمالإشعاعيالنشاط،النوويالسلاحانظر:.النووية

صة.لغواا،لسفينةا

القدرةإنتاجفيالنوويةالطاقةدور

منتقريباالعالمفىالكهربائيةالطاقةكلتنتج

الكهرومائية.القدرةومحطاتالحراريةالقدرةمحطات

المغليالماءمنالنابخالبخارقوةتستخدمالحراريةفالمحطات

قوةالكهرومائيةالمحطاتتستعملحينفيالكهرباء،لتوليد

معظموتعمل.شلالأوسدمنالساقطالماءاندفاع

الفحممنيتكونأحفوريبوقودالحراريةالمحطات

الحرارةلتوليدوذلك،الأولالمقامفيوالزيتالحجري

منوتطورالأحفوريالوقودنشأوقدالماء.لغلىاللازمة

أما.السنينملايينمنذماتتالتيوالحيوأناتالنباتاتبقايا

لتوليداليورانيومانشطارفتستخدمالحراريةالمحطاتباقي

.الحرارة

منأرخصكثيراالكهرومائيةالمحطاتتشغيليعد

لأنمنها؟أنظفكذلكوهي.الأضوريالوقودمحطات

ولكنكثيرا.الهواءتلوثالأحفوريالوقودمحطات

القادرةالمائيةالطاقةمنيكفىمايملكالبلدانمنالقليل

معظمتعتمدولذلكالكهرباء.منكبيرةمقاديرتوليدعلى

الأحفوريالوقودمحطاتعلى-بعيدحدإلى-البلدان

الكهرباء.إنتاجفي

الوقودمنمحددمخزونسوىالأرضفيوليس

كلالكهرباءعلىعالمياالطلبيزدادحينفي،الأحفوري

أكثرالنوويةالمحطاتأهميةتتزايدأنيمكنلذلك.سنة

منيقربماسوىالحاليالوقتفىتنتجلاولكنهافأكثر،

العالم.فيالكهرباءمن61%

ثمانينياتأواخرفي.العالمفىالنوويةالطاقةتوزيع

62فينوويامفاعلا042نحوهناككانالعشرينالقرن

علىواحدمفاعللإقامةأخرىأقطارمشةوتخططبلذا.

علىالحصولعنيعجزالدولومعظممنها.كلفىالأقل

معداتتتطلبالمحطاتهذهلأننوويةطاقةمحطات

الثمن.غاليةوأجوة

قدرةمحطات011نحوالمتحدةالولاياتفىوكان

وتعد،العشرينالقرنثمانينياتأواخرفيعاملةنووية

النوويةمفاعلاتهاوتولد.النوويةللقدرةالاولالمنتجبذلك

.المتحدةللولاياتالكهربائيةالقدرةمجملمن%81نحو

وبريطانياوفرنساكندا:الأخرىالمنتجةالدولوأهم

وفىوألمانيا؟والسويد)سابقا(السوفييتيوالاتحادواليابان

الكهرباءمن%ا5نحوتنتجنوويامفاعلا18يوجدكندا

سريعاازدياداالموويةالقدرةإنتاجازداد.النوويةالقدرةإنتاجازدياد

عامإنجلترافيالنطهاقواسعةنوويةقدرةمحطةأولتشغيلبدءبعد

.ام569

9،!ءقئ!ص!يءأ؟!!!2!ا
7ى!ى!+بهه!ورءلمم!3؟،*++ه!!صيمو!آ /كأ!!!لمه!اكجههور!في!بزا!!،لمعيم!ي

4ل!ى!لإخمى!ي!*كأ؟،؟!!يي!!ش؟!؟3!ج!أ
،!ثصترا!!4?!م!!!ع؟2"!ء!ىءص

"!،ممحورو/!ءكا!!!،!عكأبر!ع

ء!لأ!حكل!ك!ع!ضع*!يمع؟ع!ص!كبئا؟!بمس3ئن

!!ك!بخ!لالم*!حمئ!!ررئربربرزو!ش!!سو!!لإ-كا!بز

3حضء!!ا!وونخ!ءيرحكيمكثعكا!ر!

ير!ك!وك!!لم!!حثرجمه!وكثه!ى

؟؟يرءكا+!،1!يبمو!"!هكب!لميبمك!؟لث!!!!أا ا*رز!!9!!لالألاكاتمكررروس"3

!!صه!ى!!لم،!!تمس

!!!*يه!برووحررووزوءخ!ء!كاك!!

،!3وكا!به!ارزءى!!ركا!س3!عهر!!عم!،!!ير!بمث!!ا!!!ع

وصس!ء؟!ح!!ك!ا!ي!؟لم!!حبهيماء؟ك!يك!ح!

!!،حروكو!لم!لمرريئ!!ه!ا!ءيموو!!!!ء؟!بمبههحيوص!أألابم

،كأبريثهو!!؟!!*2!اسك!3

ا!آ؟!!تجمص!ير!!!هيز!!لم!واوئربمو!ررجبركل!ا!وكاخمم!اعص!!ج
و!*!حبم!*ا!3/ا!"!!!صىقيخ!كا!!!*فى

،ء/؟3ا،كابرح!!!لأاص!!!كا

\!صيركاقي!!؟كثث!يسى!كا!لم!*

!!صوولأاكاصءس؟!!!!*وو!!لم

ىكا!س*زر!؟!صبههـك!؟ص،ا!/ئم

ا!**غكا!ح!!أبخ!!؟!ياكحك!لمتزبه!اشبهر!رو

"ا!؟؟كا!كبهرو3!كاكا!!ى*يربرى!3!وررك!!كأ!!س!لأ

3ك!ررضس!لمكا11/عتنض!كا!

لم!!،كا!كا

ىءكالأ!-!،خ!س!غ

!+!*كبر؟!لم!يم*كبئل!!وركو؟!!!؟!رر!!!،

ءغرو!صاوو!رولا!3!رص؟ك!ى!!ئثم!!يز،!!ير!ص!و،كا،

كا!!!كا!4!7

!ه!!*!!يمعرااعاير!ع!ع،ءخ،/ءكا،؟برع

ررع*!!،



النوويةالطاقة494

المتحدةالولاياتساعدتوقدالبلاد.إليهاتحتاجالتي

النوويةالقدرةمحطاتتطويرفىالأخرىالمنتجةوالدول

.وباكستانكالهندبلادفى

القدرةمحطاتتتميزوعيوبها.النوويةالطاقةمزايا

رئيسيتين:بميزتينالأحفوريالوقودمحطاتعنالنووية

تستهلكهمماكثيراأقلوقوداالنوويةالمحطاتتستعمل-ا

اليورانيوممنمتريطنفانشطار.الأحفوريالوقودمحطة

ثلاثةاحتراقعنينتجماتعادلحراريةطاقةيعطيمثلا

منبرميلمليون21أوالحجريالفحممنطنملايين

ملوثةكيميائيةموادالجوإلىاليورانيوميطلقلا2-.النفط

.الأحفوريالوقودعكسعلىاستعمالهأثناءصلبةأو

ثلاثة-مزاياهامنالرغمعلى-النوويةللطاقةولكن

فيالنوويةالطاقةتطورإبطاءعلىعملترئيسيةعيوب

كثيراتفوقالنوويةالمحطةإنشاءتكلفة-أ:وهي،العالم

المحطاتأخطار2الأحفوريالوقودمحطةإنشاءتكلفة

حكوميةلقوانينتخضعتجعلهالالدرجة،كبيرةالنووية

كأن،الأحفوريالوقودمحطاتلهاتخضعأنيمكنمعينة

بحيثالحكوميةالسلطاتبمطالبالمحطاتهذهتفى

وبسرعةتلقائياطارئةا!ةحاأيمعالجةعلىقادرةتكون

محطاتلإقامةالكثيرينمعارضةذلكإلىأضف.كبيرة

القدرةمحطهاتفىأم979عامحدثمامنذجديدة

هار!حبورجمنبالقربآيلاندمايلثريفيالمقامةالنووية

فيم8691عامجرىالذيوالحادثبنسلفانيا،في

يستمر3-)سابقا(السوفييتيالاتحادفيتشيرنوبل

بعد،طويلةولفترة،خطيرةإشعاعاتإطلاقفياليورانيوم

تخزينمشكلةأنكما،النوويةللطهاقةكوقوداستعماله

بعد.تحللماليورانيومنفايات

الخبراءمنكثيريعتقد.النوويةللطاقةالكاملالتطوير

عنتنجممشكلاتأيتفوقالنوويةالقدرةفوائدأن

منالعالممخزونأنإلىالخبراءهؤلاءويشيرإنتاجها.

الحاديالقرنمنتصففييستنفدأنيمكنالنفط

)سابقا(السوفييتيالاتحاددولوتمتلك.والعشرين

منيكفيماأخرىوبلادوالصين،المتحدةوالولايات

السنين.لمئاتالطاقةمنحاجتهاسمدالحجريالفحم

أثناء،يطلقإذ،نطفغيروقودالحجريالفحمولكن

إلىأخرىوملوثاتالكبريتمنكبيرةمقادير،احتراقه

النوويةالطاقةتطويرأمكنولو.البيئىالتلوثانظر:الجو.

الحجريالفحممحلتماماتحلأنيمكنفإنهاكاملاتطويرا

الكصبائية.للطاقةمصدرا،والنفط

تطويريتمأنقبلالمشكلاتم!عددحليجبولكن

القوليمكن،المثالسبيلفعلىكاملا.تطويراالنوويةالطاقة

مننوعاتتطلبحالياالموجودةالنوويةالمفاعلاتكلإن

وهذا)233-لى(،023-باليورانيومالمعروفاليورانيوم

استخدامهاستمرفلومحدود،العالمفىمخزونهالنوع

النهاية.فىويستنفدباطراد،سينقصفإنهالحاليبالمعدل

القدرةمصادرمحلالنوويةالقدرةتحلأنيمكنلالذلك

الطاقةلإنتاجطريقةتطويرالعلماءيستطعحينإلاالأخرى

الفقرةوتتناول.235-اليورانيومتتطلبلاالتىالنووية

الرئيسةالطرقالحاضر،الوقتفيالنوويةالطاقةالفرعية

التطوير.قيدهىالتىالنوويةالطاقةإنتاجفى

النوويةالطاقةعلم

اسمطاقةالنواةبهاتطلقالتىالعمليةعلىئطلق

المادةطبيعةعنشيئايعرفأنالمرءوعلى.النوويالتفاعل

النووية.التفاعلاتأنواعمختلففهميستطيعكي

كيميائيةعناصرمنالموادكلتتكون.المادةتركيب

منالكيميائيالعنصرويتألف.ذراتمنبدورهاتتألف

ويبلمنها.أقلموادإلىكيميائياتحليلهايم!شلامادة

39يوجدعناصر،901المعروفةالكيميائيةالعناصرعدد

عليهاالحصولفيتمالأخرى16ادأما،الطبيعةفىمنها

وأكتلهاحعسبالعناصرالعلماءويرتباصطخاعيا.

واليورانيوم،الهيدروجينهوطبيعيعنصروأخفأوزانها.

.اليورانيوممنأثقلالاصطخاعيةالعناصرومعظماأثقلها.

موجبةشحنتهانواةمنالذرةتتكون.والنوىالذرات

منهاشحناتعدةأوواحدةلممالبةكهربائيةشحنةومن

تقريبا،الذرةكتلةكلالنواةوتؤلف.إلكتروناتتسمى

حول،الكتلةعديمةتكونتكادالتيالإلكتروناتوتدور

التيالكيميائيةالاتحاداتمختلفتحددالتىوهي.النواة

انظر:.الذراتمنأخرىأنواعمعذرةبهاتقومأنيمكن

فىفعالدوربأيالإلكتروناتتقومولاالكيمياء.

النووية.التفاعلات

تكونبينما،موجبةشحنةالبروتوناتتحمل

البروتوناتويمسك.كهربائيامشحونةغيرالنيوترونات

تسمىجداكبيرةقوىالنواةفيببعضهاوالنيوترونات

مقدارنواةكلفيالقوىهذهوتحددبمالنوويةالقوى

هذهوتعرفوبروتوناتها.نيوتروناتهالتحريراللازمةالطاقة

الترابط.طاقةباسمالطاقة

منأكثرالعناصرالكيميائيةلمعظميكونالنظائر.

العنصر.نظائرالختلفةالأشكالهذهوتسمىواحد،شكل

أوزأنللعنصرالختلفةالاشكالتؤلفالتيوللدرأت

أيضا.النظائروتسمى،مختلفة

بالعددأيالكتلىبالعددالنظيرالعلماءويعين

ولكل.نواةكلفىوالبروتوناتللنيوتروناتالكلي

.نواةكلفىالبروتوناتمننفسهالعددماعنصرنظائر
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كلوتحتويواحد،بروتونمثلاالهيدروجيننواةففي

لكلولكنبروتونا،29علىاليورأنيومنوىمننواة

النيوتروناتمنمختلفعددماعنصرنظائرمننطر

فعلى.مختلفكتليعددلهكانولذلك،نواتهفي

نيوترونا.641وفرةالأكثراليورانيوملنطر،المثالسبيل

مع29)مجموع238الكتلىعددهأنيعنىوهذا

.238اليورانيومالنطرهذاالعلماءويسمي(.461

نواتهففيالنوويةالمفاعلاتتستعملهالذياليورانيومأما

هذاويسمى235.الكتليعددهأنأينيوترونا431

العناصرالكيميائيةنظائروتعرف.235اليورانيومالنطر

نفسها.بالطريقةالأخرى

مننفسهالعددلعنصرينيكونأنيمكنولا

وأبروتوناذرةفقدتوإذاذرتيهما.فىالبروتونات

إذاأما.مختلفاخرلعنصرذرةتصبحفإنها،اكتسبته

نطراتصبحفإنهااكتسبتهأوأكثراونيوتروناماذرةفقدت

نفسه.للعنصرآخر

النوويةالطاقةمصطلحات

أثناءتنطلئوأشةالطهاقةعاليةجسيماتمنيتألروالنوويالإشعاع

.نوويتفاعل

خفيفتاننواتانتتحدحينمايحدثالنوويالتفاعلمننوعالاندماج

الشمس.طاقةيولدالديهووالاندماجممهما.أثقلنواةلتكونا

فيطاقةدلإطلاقالمستخدمالنوويالتفاعلمننوعالانشطار

يأنواةأواليورانيومنواةتنفلقعمدماويحدث.النوويةالمفاعلات

تقرلسا.متساويينقسمينإلىآخرثقيلعنصر

موحبة.شحنةذوالذرةنواةفيجسيمالبروتون

ومستمرةذأتيامستديمةأنشطارتفاعلاتسلسلةالمتسلسلالتفاعل

.البلوتونيومأواليورانيوممنكتلةفيتتم

أنواعوأهم.الذرةبنيةفىتغيرايتضمنتفاعلالنوويالتفاعل

()الاضمحلالوالتفككوالاندماجالانشطارالنوويةالتفاعلات

لإشعاعي.ا

تلقائيانواةتحولهوالإشعاعيالحشاطأوالإشعاعيالانحلال

فيطاقةأنطهلاقويصاحبهآخر،نطرأوعنصرنواةإلى)طبيعيا(

.لوويإشعاعشكل

ما.ذرةنواةفىوالبروتوناتالنيتروناتعددمجموعالكتلىالعدد

متسلسلةتماعلاتبوساطةنوويةطاقةيولدجهازالنوويالملفاعل

فيها.متحكم

إلىوتحولهامشعةمادةذراتنصصلتفككاللارمالزمنالعمرنصف

.أخرىمادة

الكتلي.العددفىذراتهتحتلفنفسهللعنصرمحتلفةأشكالالنظائر

منالعناصرجميعنوياتوتتكون.موجبةوشحنتها،الذرةقلبالنواة

تتألفالذيالعاديالهيدروجينباستثناء،وبروتوناتنيوترونات

فقط.واحدبروتونمننواته

ما.نواةفى(مشحون)غيركهرلائيامتعادلجسيمالنيوترون

---سوبرلرتولى

لكترودا----

تساويالتي،السواةوتتألفأكثر،أووالكتروننواةمنتتألفالذرة

البروتوناتتس!ىصغيرةجسيماتستقريباالدرةكتلةكتلتها

جدا.كبيرةبقوةبعضهامعمتماسكةوهيوالنيوترونات

تغيراتالنوويالتفاعليتضمن.النوويةالتفاعلات

وأواحداالنواةتكتسبأننتيجتهامنيكونالنواةبنيةفي

فتتحولبمتفقدهأوالبروتوناتأوالنيوتروناتمنأكثر

النواةتغيرتوإذاآخر.عنصرأونطرنواةإلىبذلك

.التحوليسمىالتغيرهذافإنآخرعنصرنواةإلىوتحولت

العنصر.انظر:تحول

تنطلقالتيالنوويةالتفاعلاتمنأنماطثلاثةوهناك

هي:التفاعلاتوهذه،الطاقةمنمفيدةمقاديرمنها

الاندماج3-النوويالانشطار2-الإشعاعي-التفككا

وتتحولالتفاعلبعدالمستخدمةالمادةوزنويقل.النووي

طاقة.إلىالمفقودةالمادة

العمليةهو،الإشعاعىالنشاطأوالإشعاعيالانحلال

وأآخرنظيرنواةإلى)طبيعيا(تلقائيانواةفيهاتتحولالتى

أكثرهايتضمنطاقةالعمليةهذهوتصدرآخر.عنصر

وسفكك.النوويالإشعاعتسمىوأشعةجسيمات

تلقائياأخرىطبيعيةعناصروبضعةوالثوريوماليورانيوم

الخزونأوالطيعىالإشعاعإلىتصدرهمايضمافوبذلك

الإشعاعيالانحلالأما.الأرضعلىدائماالموجود

النوويالإشعاعويؤلف،النوويةالمفاعلاتفتحدثهالصناعى

المفاعلينتجهاالتىالطاقةمن%أ.نحوالانحلالهذافي

جسيماتمنعامةبصورةالنوويالإشعاعويتألف.النووي

منالمكونألفاجسيموليسجاما.أشعةومنوبيتا،ألفا

فيتألفبيتاجسيمأما.الهيليومنواةإلاونيوترونينبروتونين

للإلكترون،مماثلبذلكوهو.سالبةكهربائيةشحنةمن

التحلل!ذاوينئ.مشعةنواةفينيوترونتحللمنوينتج

شكلفىبيتاالجسيموينطلق،النواةفييبقىبروتوناأيضا

وبيتا.ألفابأشعةأحيائاوبيتاألفاخسيماتوتعرف.طاقة

بالأشعةفمبيهةكهرومغنطسيةموجاتفهيجاماأشعةأما

الكهرومغنطيسية.الموجاتانظر:.السينية
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لمجتااشة.....

طاقة*

حاماأشعةحمحص

التطهارشفية!

حرلمجوترود!

الووية،الطاقةلإنتاجالرئيسيةالطريقةيشكلالنوويالانشطار

كاليورانيومثقيلعنصرلواةلفلقحرنيوترودامشخدامويتضمن

الطهاقةعنفضلاالانشطمار،عنويتجانشطار.شظيتىإلى

شظاياأماجاما.أشعةمثللوويةوإشعاعاتنيوترولات،الحرارية

بيتا.أشعهفتصدرالانشطار

تسمىزمنيةبوحداتالإشعاعىالتفككالعلماءيقيس

يتفكككىاللازمالزمنتساويالوحدةوهذهالعمر.نصف

وأعنصرإلىمعيننظيرأومعينمشععنصرذراتنصف

جزءبينالمشعةللموادالعمرنصففترةوتتراوحآخر.نطر

الإشعاعي.النشاطانظر:.السنينوملايينالثانيةمن

لإطلاقثقيلةنوىانفلاقهو.النوويالانشطار

الطريقة.بهذهالطاقةتولدالنوويةالمفاعلاتوكلطاقاتها،

قاذفاجسيما-الانشطاريحدثكي-المفاعلويتطلب

235.اليورانيوممثلهدفومادةمثلاكالنيوترون

نواةالقاذفالجسيميشطرحينالنوويالانشطارويحدث

شظاياتسمىتقريبامتساويينقسمينإلىالهدفمادة

علىتقريئاتحتوينواةمنشظيةكلوتتألفالانشطار.

الأصليةالنواةفىوالبروتوناتالنيوتروناتعددنصف

طاقةمنإلاجزءاالانشطارتفاعليطلقولا.المشطورة

منهابقيوماالطاقةهذهمعظمالحرارةوتؤلف.النواة

.إشعاعصورةعلىيكون

فولت.إلكترونتسمىبوحدةالطاقةالعلماءيقيس

وأالحجريالفحمفيالكربونمنذرةاحتراقويولد

يولدحينفى،فولتإلكترون3نحومقدارهاطاقةالنفط

مليون002نحواليورانيوممنواحدةنواةانشطار

فولت.إلكترون

ولدلكمتسلسلا،الشطاراالنواةالشطاريسبباللتسلسلالتفاعل

متسلسل،تفاعليحدتكي،ويح!.الطهاقةمنمطرداإمدادايولد

مالشطرالحرةالميوتروناتم!يكفيمامنشطرةنواةكلتطلقألى

المادتانهماوالبلوتونيومواليوراليوم.أحريينلواتينع!لايقل

متسلسل.تفاعلإحدات!ىالمستعملتان

يحدثكىالنواةتأسرهأنأولآيجبالقاذفالجسيم

الوحيدةالذريةالنيوتروناتالمفاعلاتوتستخدمالانشطار.

كماالانشطار،تسببأنوتستلإ%يضما.بسهولةتؤسرالتى

ذلكفىبماالمادةأنواعمعظمخلالتمرأنللنيوتروناتيمكن

نظرالكن،الانشطار،يسببأنللبروتونويمكن.اليورانيوم

ويدفعيتنافرانلذلك،النواةمثلالشحنةموجبللأنه

تأسرأنالنواةتستطيعحينفي،عنهبعيداالاخرأحدهما

كهربائيا.متعادلةلأنهابسهولةالنيوترونات

وقودبمثابةأليورانيومالمفاعلاتتستعملالهدفمادة

الطبيعيةالنوىكلأيسرهىاليورانيومفنواة.هدفمادةأو

تتنافرالتيالبروتوناتمنكبيراعددافيهالأنانشطارا،

كثيرةالنواةتميللذلك.عنهبعيداالاخرأحدهاويدفع

بسهولة.شطرهافيمكنتتطايرلأنالبروتونات

نأيمكنهإذ،النوويللمفاعلوقوداأليورانيومويصلح

يعدوبذلكالانشطار،تفاعلاتمنمستمرةسلسلةيولد

التفاعلاتلمملسلةتحدثولكي.للطاقةدائمامخزونا

إلىإضافةحرةنيوتروناتمنشطرةنواةكلتطلقأنيجب

نأويمكنالانشطار.مشظيتيالمنطلقةالنيوترونات

،اليورانيوممنأخرىنواةشوفىالحرالنيوترونيستمر

وتصبح.الحرةالنيوتروناتمنأكبرعددابذلكفيطلق

تتكررحيثذأتيا،مستديمامتسلسلاتفاعلاالعمليةهذه

!!

ا
حرح!نيوترودهـمشطورةلواة

!اا

*ا!تر.رحر-5

ح!!هـحرسوتر.لى

ص!يو

حصحرلورر!
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إلاالمتسلسلالنوويالتفاعللإحداثيصلحولاباستمرار.

عددمنكثيراأكبرالنيوتروناتعددفيهايكونالتيالنوى

.البروتونات

التفاعلىفيمثالياوقودا238-ىاليورانيومالنطرويعد

تمتصنواتهولكن.الطبيعةفيوفرتهبسببالنووي

النيوترونويصبحعتنشطر،أندونعادةالحرةالنيوترونات

نظيركانهذاوعلى.النواةمنجزءمجردالممتص

يمكنالتيالوحيدةالطبيعيةالمادةالنادر،233-5اليورانيوم

متسلسل.تفاعللإحداثالنوويةالمفاعلاتتستعملهاأن

خامفى238-5عن235-5فصلجداويصعب

المفاعلاتفيالمستعملالوقوديحتوي،لذلك.اليورانيوم

235-ر2.ذراتمنأكثر238-ولذراتمنعدداالتجارية

منأكثرما،حدإلى235-+بنواةالنيوتروناتأسرولضمان

نيوتروناتالمفاعليستعملأنيجب238-ل!،بنواةأسرها

المحررةالنيوتروناتوتقطع.قاذفةجسيماتبمثابةبط!ئة

منأكثرأوعادةالثانيةفيكما9و...نحوبالانشطار

فيالنادر235-رأبنوىالسريعةالنيوتروناتهذهوتمر،ذلك

النيوترونأماأسرها.معهايصعبكبيرةبسرعةالوقود

أسرهاحتمالفإنولذا،الثانيةفيكما26فيقطعالبطيء

وأالماءعلىالمفاعلاتوتحتويكبير.235-ل!نواةقبلمن

السريعة.النيوتروناتلإبطاءالمهدئاتتسمىأخرىمواد

النظجرينتنتجمولدةمفاعلاتالعلماءطوروقد

،332نيومواليورا932البلوتونيوم،الصناعيين

اليورانيومالوقودمنالنوعانهذانيتضمنولاوتشطرهما.

بذلكوتستيم،الحرةالنيوتروناتأسرأجلمن238-ل!

بمثابةالسريعةالنيوتروناتاستعمالالمولدةالمفاعلات

،المفاعلاتهذهمثلتسمىولذلك.قاذفةجسيمات

الطادةالفرعيةالفقرةوتعالج.السريعةالمولدةالمفاعلات

أكثر.بتفصيلالمولدةالمفاعلاتالحاضرالوقتفيالنووية

،الذريالالتحامأيضاعليهويطلقالنوويالاندماج

نوأةلتكوناخفيفتاننواتان)تتحد(تندمجعندمايحدث

مجموعمنأقلالاندماجنابخوزنويكونمنهما.أثقلعنصر

طاقة.إلىالمفقودةالمادةوتتحول،الأصليتينالنواتينوزن

كبيرةمقاديرتنتجالتىالاندماجتفاعلاتتحدثولا

مثلوتسمىجدا،شديدةحرارةبوساطةإلاالطاقةمن

التيوهي،الحراريةالنوويةالتفاعلات،التفاعلاتهذه

الهيدروجينية.القنبلةوطاقةالشمسطاقةتنتج

خاصنوعفيإلاالحراريالنوويالتفاعليحدثولا

إلكتروناتمنمكونغازوهوالبلازما،يسمىالمادةمن

بعضهامعتتنافرالنوىأنالمعلومومن.حرةونوياتحرة

نوىعلىتحتويالتيالبلازماسخنتإذاأنهغير،البعض

النوىفإن،ملايينعدةتبلغحرارةدرجةإلىخفيفةذرية

أثقل.نواةلتكوناخفيفتان!اتانتتحدعندمايحدثالنوويالاندماج

،هليومنواةوتكونادوتريتيومديوتريومنواتاتتحد،أعلاهالرسمفي

كثيرةمراتتتكرروحينواحدا.وليوتروناطاقةالعمليةهذهوتطلق

ويسعى.الهيدروجينيةالقنبلةوفىالشمسفيالطاقةاندماحهمايولد

إنتاجفيمنهيستفادكيوضسطهالاندماجفيالتحكمإلىالعلماء

الطاقة.

إحداهاتخترقأنمنتمكنهاسريعةحركةفيتبدأ

البلازما.انظر:.تندمجانثمللأخرىالكهربائيةالحواجز

فىألانحتىالعلماءيفلحلم.الاندماجضبطمشاكل

يستعملونحيث،الطاقةلإنتاجالاندماجيةالطاقةالمشخدام

وأواحدنظيرمنمكونةبلازماعموماالاندماجتجاربفي

مشع،نظيروهوالتريتيومأحدهما،للهيدروجيننظيرين

ويعد.الثقيلالهيدروجينأوالديوتريومهوالاخروالنظير

الحصولييمكنحيثمثالياحراريانووياوقوداالديوتريوم

طاقةمنهمعينوزنينتجأنويمكن.العاديالماءمنعليه

مننفسهالوزنينتجهاالتيالطاقةأضعافأربعةتبلغ

.نيومليوراا

منبلازماتسخينيجب،حرارينوويتفاعلولإنتاج

تبلغحرارةدرجةإلىكليهمامنأوالترشيومأوالديوترويوم

حاويةيطورواأنأيضاالعلماءعلىولكن.ملايينعدة

هذهوتتمدد.السخونةالفائقةالبلازماعلىألمحافظةيمكنها

جعلينبغيأنهذلكإلىأضف،كبيرةبسرعةالبلازما

طالماولكنتنصو.لاكيمنخفضةالحاويةحرارةدرجة

تسمحلابرودتهافإنالحاويةجدرانتمسالبلازماأن

بعيدةالبلازماعلىالحفاظينبغيلذلك.الاندماجلمحاحداث

وتنتجالنوياتتندمجعلكيكافيةمدةالجدرانهذهعن

الطاقة.منكافيةكميات

الاندماجمفاعلاتمعظمتصمم.الاندماجنبائط

أوعيةفىالسخونةفائقةالبلازماتحويبحيثالتجربيية

وتصنع.الملفاتتشبهمختلفةبأشكالمعدةمغنطيسية

هذهوتحاطآخر.فلزأيأوالنحاسمنالأوعيةجدران

مجالأيولدكهربائيتيارفيهيمركهربائىبمغنطيسالجدران

الجدرانعنالبلازماإبعادفييفيدالجدرانداخلمغنطيسيا

يوميوترد

حر!ترورنيو

هـحر*ثرقةطا

-هتريتيومنواة!هيليوملواص +؟-ثي
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يىتورمولد

ح!

المماعلاحتواءمبالى

المركزيالتحكمعرفة

ء!يحم!كا،14رر!-!كا-س-،!

ل!!!4-*ماء*!حومصحة

البحارمولدص-!لوويمفاعل

نظامينالتجهيزاتهدهوتستخدم.ممودجيةلوويةقدرةلمحطةالمحططهدالىمبيرهوكمامعيمة،أساسيةتجهيزاتيتطبالنوويةالقدرةإنتاج

مضخاتكذلكوتحضمنالبخار،توليدبمحداتيتصلماوك!!مفاعلاتهاأوالمحطةمماعليتضمىوهولالبحارللتزويدالوويالنظام-أ:رئيسين

البخاريقوم.كهربائىومولدبخاريتوربيرسويتألصالتورلييالمولدلظام2-.بهخاصاحتواءمبىمعاعلولكلوالبحار.الماءلمقلوألابيب

حاصةسلامةألطمةالأحرىالتجهيزاتوتتضمنالكهرباء.الكهربائيالموثدويتح،الكهرلائيالمولدلمادارةبدورهيقومالديالتوربيرلمحادارة

.الوويللوقودومحارن

قصساد

الئحكتم

!!سادصفيحة

التحكمقصباد

عللممااءعاو

لصعطاوأ

تحتهموقفبانقلبمنرئيسيةبصورةيتألفنموذجينوويمفاعل

المعداليوراليومعلىالقلبويحتوي.الضغطأواللفاعلووعاء

التفاعلفتمظمالتحكمقضبانأما.الحرارةيولدكيللانشطار

الأحرىالمفاعلأحراءكلعلىالمفاعلوعاءويحتوي.المتسلسل

البحار.لتوليديسحنالديالماءوع!

الحصرالتقنيةهذهوتسمى،الملفاتمراكزنحو

حتىطورتالتيالاندماجأجهزةكلولكن.المغنطيسي

الفقرةوتناق!.تنتجمماأكثرالطاقةمنتستهلكالان

المستقبلالحاضرالوقتفيالنوويةالطاقةالفرعية

علىوللاطلاعأكثر.بتفصيلللمفاعلاتالتجريبي

السلاحانظر:.النوويالاندماجعنإضافيةمعلومات

لشمس.ا؟لنوويا

النوويةالطاقةإنتاجيتمكيف

الكبيرةالتجاريةالنوويةالقدرةمحطاتكلتنتج

%امنأقليؤلفالذي235اليورانيومبانشطارطاقتها

يؤلفبينما؟الطبيعةفىالموجوداليورانيوممن

هذانويوجد.اليورانيومهذامن%382،99اليورانيوم

والبتشبلند.الكرنوتيتمثلاليورانيومخامفىمعاالنوعان

عن235اليورانيومفصلكبيرحدإلىويصعب

كثيرا.ويكلف،اليورانيومخاماتفي382اليورانيوم

منالمفاعلاتفيالمستعملالوقودمعظميتكونلذلك

اليورانيوممنيكفىمايتضمنولكنه،238اليورأنيوم
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النوويالوقودويتطلب.المتصلسلالتفاعللإحداث235

الإجراءاتهذهوتبدأ.استعمالهوبعدقبلخاصةإجراءات

.النفاياتمنبالتخلصوتنتهياليورانيومخامباستخراج

.النوويالوقوددورةباسمكاملةالإجراءاتهذهوتعرف

طورتهاالتيالطرقالاولالمقامفيالفقرةهذهوتعالج

تشبهولكنها،المتحدةالولاياتفيالنوويةالطاقةصناعة

.أخرىبلدانفيالمستخدمةتلك

القدرةمحطاتمعظمتشغل.القدرةمحطةتصيم

بالقربأكثرهاويقامهكتارا،021و08بينماالنووية

كمياتتتطلبالنوويةالمحطاتلأنبحيرةأوكبيرنهرمن

التبريد.لأغراضالماءمنهائلة

رئيسية.مبانبضعةمننوويةمحطةأيوتتكون

ويشتمل.بهالمتصلةوالأجزاءالمفاعلأحدهافيويوجد

والمولداتالمحطة)توربينات(عنفاتعلىاخررئيسيمبنى

الوقودلخزنأماكنمحطةكلفىوتوجد.الكهربائية

المحطاتمنكثيرتشغيلوشم.المستعملوغيرالمستعمل

تكونأنيمكنمركزيةتحكمغرفةمحطةولكلأوتوماتيا،

الرئيسية.المبانىأحدفيأومستقلمبنىفى

خرلمسانيةأرضيةالاحتواء،بنيةأو،المفاعللمبنىويكون

الخرسانةمنأوالفولاذمنسميكةوجدرانسميكة

هروبوالفولاذالخرسانةمنكلويمنعبالفولاذ.المكسوة

.النوويالمفاعلمنطارئتسربنتيجةالإشعاع

أقسامثلاثةمنعامبوجهتتألف.القدرةمفاعلات

القلب2-الضغطوعاءأوالمفاعلوعاء-أوهيرئيسية

التحكم.قضبان3-

كليتضمن،صهريجشكلفيبناء.المفاعلوعاء

وتصئ.المفاعلمبنىقاعدةقربويوضع،المفاعلأجزاء

عنسمكهايقللابحيثالفولاذمنالوعاءجدران

الفولاذمنأنابيبمنهوتخرجالوعاءإلىوتدخل،سمأء

والبخار.الماءلنقل

الجزءيمثلفهوولذا،النوويالوقودعلىيحتويالقلب

وعاءقاعقربالقلبويقعالانشطار.بهيحدثالذي

يثبتالذيالنوويالوقودمنرئيسيةبصورةويتألف،المفاعل

الوقود.تسندان،وسفليةعلوية،صفيحتينبينمكانهفي

عناصرعلىتحتويطويلةفلزيةقضباناللحكم.قضبان

،الحرةالنيوتروناتتمتصالتيوالكادميومكالبورون

وتتصل.المتسلسلالتفاعلأمانضمانعلىبذلكوتساعد

وتستطيعتماما.المفاعلوعاءخار!آليةبرافعةالقضبانهذه

التفاعلألابطاءسحبهاأوالقلبإلىالقضبانإدخالالرافعة

تسريعه.أوالمتسلسل

ا!لهدئاتتسمىموادعلىالمفاعلعملياتوشوتف

تبطئالكربونأوكالماءمادةوالمهدئ.والمبسردات

مهدئا،المفاعلاتوتتطلبخلالها.تمرالتيالنيوترونات

في،سريعةتكونالانشطاريطلقهاالتيالنيوتروناتلأن

تفاعللإحداثاللازمةهيالبطيئةالنيوتروناتأنحين

الذي235واليورانيوم238اليورانيومخليطفيمتسلسل

ثانىأوكالماءمادةفهوالمبردأماوقودا.المفاعليستعمله

تمتصلاولكنهاجيدا،نقلاالحرارةتنقلالكربونأكسيد

التفاعلمنالناتجةالحرارةتنقلفهي.بسهولةالنيوترونات

المفاعلقلبانصهارمنععلىتعملوبذلكالمتسلسل

البخار.توليدوعلى

مفاعلاتنوعمنهيالقدرةمفاعلاتمنوكثير

مهدئبمثابةعادياخفيفاماءتستعملالتىالخفيفالماء

يستخدمحيثالقلبداخلإلىالماءيطلقمعا.ومبرد

التفاعليبدأوحالما،متسلسلبتفاعلللبدءمهدئا

موادالبلدانمنكثيرويستخدممبردا.الماءيستخدم

،القدرةمفاعلاتفبعضوالتبريد.التهدئةفىأخرى

فيهاويستعملثقيلماءمفاعلات،المثاللمسبيلعلى

حدعلىومبردامهدئاالثقيلالماءأوالديوتريومأكسيد

اء.سو

،اليورانيومخاماستخراجيتمأنبعدالوقود.تحضير

لفصلوالتنقيةالطحنمنطويلةبعملياتالخاميمر

يمتصالخفيفالماءكانولما.الأخرىالعناصرعناليورأنيوم

،المهدئاتمنالأخرىالأنواعمنأكثرالحرةالنيوترونات

ارتطاماحتمالليزيد،يخصبأنيجباليورانيومفإن

زيادةيجبأي،235اليورانيومبنواةالحرةالنيوترونات

الحرةالنيوتروناتارتطاماحتمالليزيد،اليورانيومهذانسبة

منفصلهتمالذياليورانيومويرسل.235اليورانيومبنوأة

الإخماب.محطةإلىالخام

مقاديراليورانيوممنالإخصابمحطاتوتنزع

ويحتاج.للاستعمالاللازم238اليورانيوممنمختلفة

أكثرعلىيحتويلاوقوداالخفيفالماءمفاعلاتمعظم

من%3إلى5.2و238،اليورانيوممن%.579من

وقودوفى،النوويةالأسلحةفيويحتاج.352اليورانيوم

نسبتها235اليورانيوممنكمياتإلى،النوويةالسفن

الذيالخصباليورانيومويشحنكثيرا.ذلكمنأعلى

إعدادمحطاتإلىالمفاعلفيوقودااستعمالهيراد

.الوقود

إلىالخصباليورانيومالوقودإعدادمحطةوتحول

تحعلهثم،اليورانيومأكسيدثانييسمىأسودمسحوق

.ام3نحووطولهام،8نحوقطرهاحبيباتبشكل

الزركونيوممنمصنوعةأنابيبفىبعدئذالحبيباتوتدخل

،ام3نحوأنبوبةكلقطرويبلغيصدأ.لافولاذمنأو

الحرةوتستطئالنيوتروناتأمتار.وه3بينيتراوحوطولها
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محطةتتهمييدموقعفيم!!اسهإلىوعمايةبحدرإلزالهتح!االلفاعلوعاء

!مأكثراضحمهاويزرالتقيلالمولادمنالأوعيةوتصنع.الطاقة

طا.072

لوويمفاعلقلبإلىالعمالهؤلاءيحما!بالوقود.اللفاعلتزويد

مليئةطويلةفلزيةأسابيبم!ررمةمنوشألورالحديد.الوقودمحمع

.اليوراليوملحبيبات

معظميعجزحينفي،الأنابيباجدرانتخترقأن

ذلك.عنال!خرىالنوويةالجسيمات

أكسيدثانيبحبيباتملئهبعدالأنبوبطرفاويلحم

مكونةبعضاببعضهاالوقودقضبانتثبتثم،اليورانيوم

رزمةكلوتزن.رزمة003و03بينعددهايتراو!رزمة

عصرأووقودمجمعةوتكونكجما،068إلى041من

إلى45منالتجاريةالمفاعلاتوتتطلب.المفاعلوقود

الكميةوتتوقف،اليورانيومأكسيدثانىمنمترياطنا136

المفاعلقلبفييكونهذاوعلى.المفاعلحجمعلى

عموديةتثبتالتيالوقودمجمعاتمنجداكبيرمقدار

إليهما.وتستندصفيحتينبينالقلبفى

منكميةإلىالمفاعليحتاج.المتسلسلةالتفاعلات

المتسلسل،التفاعلعلىأطحفاظتمامامناسبةالوقود

تختلفوهيالحرجه.الكتلةال!صميةهذهتسمىر

التفاعلويتوقف.وتصميمهالمفاعلحجماباختلاف

الكتلةعنالمفاعلفيالوقودكميةنقصتإذاالمتسلسل

الكتلةهذهبالوقودالمفاعلتزويدتجاوزإذاأما.الحرجة

ثمومنمفرطا،ارتفاعاترتفعحرارتهدرجةفإنالحرجة

بحيثتصممالمفاعلاتولكن.القلبينصهرأنيم!ش

الحرجة.الكتلةمنأكثرالوقودمنبكميةتحتفظيجعلها

إذاالمتسلسلالتفاعلتبطئأنالأمانقضبانوتستطيع

كبيرا.ازدياداسرعتهازدادت

الوقودبمجمعاتقلبهبتزويدللعملالمفاعلتهيئةوتتم

الماءمفاعلوفيكاملا.إدخالأالتحكمقضبانوإدخال

سرعةلتخفيضمهدئاالمستخدمالماءيملأالخفيف

وبعدئذ.الوقودمجمعاتلينالفجوات،السيوترونات

المتسلسل.التفاعلويبدألبطءالتحكمقضبانتسحب

لاإذالتفاعلشدةازدادتبسحبهاالقضبانأبعدتوكلما

الكثيرويصبح،النيوتروناتمنالقليلإلاحينئذيمتص

قلبفىالذيالماء،وينقلالانشطار.لإحداثحرامنها

المتسلسل.التفاعليولدهاالتيالهائلةالحرارة،المفاعل

إلىأخرىمرةالقضبانبإنزالالتفاعلهذاإيقافويمكن

.الحرةالنيوتروناتمعظملامتصاصالمفاعلقلب

تستخدمالتيالمفاعلاتمننوعانهناكالبخار.تولد

يولد،المضغوطالماءمفاعلوهوأحدهما،:الخفيف!الماء

الماءمفاعلفهو،الثانيالنوعأما.المفاعلوعاءالبخارخارنه!

المفاعل.وعاءداخ!!البخارويولد،ا!لغلي

الماءمفاعلاتالنوويةالمحطاتاوتستخدم

تحتالمفاعلقلبفيالمهدئالماءتسخنالتيالمضغوط

حرارةدرجةإلىيصلأنللماءشيحمماجداعالضغط

نأدون!ما..تساويالتيالعاديةغليانهدرجةمنأعلى

نحوتبلغحرارةدرجةإلىالماءالتفاعلويسخنفعلا.يغلي

+،يملحلا

ير+زح!

؟--أ
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بالبخار.للتزويدالنوويالنظام

هذافيالمبينالنظامورستحدم

المماءمفاعلالتحطيكلالرسم

تحتالماءيسخنالذيالمفغوط

يسضأنلهيتيحمماعالضغط

درجةمنأعلىحرارةدرجةإلى

فعلا.يغلىأندونالعاديةغليانه

فيالماءهذاحرارةونستحدم

مولدفيالموجودالماءغعى

ضخويعادالبحار.لتوليدالبخار

يستعملكيالمفاعلإلىالماء

البخاريقومأنوبعد.ثانية

إلىيرسلالمحطةتوربينبشحشغيل

يحولالديالبخارمكثف

ثانيةيستعملكىماءإلىالبخار

البخار.مولدفى

لاوالذيجداالحارالماءهذاالأنابيبوتنقل،م032

المفاعل.خارجالبخارمولداتإلى،يعلي

الموجودالماءغليانفيالمضغوطالماءحرارةوتستخدم

الماءمفاعلاتوفيالبخار.بذلكفيتولدالبخارمولدفي

فىالمهدئالماءلغلىحرارةالمتسلسلالتفاعليولدالمغلى

المفاعلمنالمتكونالبخارالأنابيبوتنقل،المفاعلقلب

المحطة.)توربينات(عنفاتإلى

بالغاز،المتحدةالمملكةفىالمفاعلاتمعظمتبريدويتم

المفاعلقلبفيالوقودعلىالكربونأكسيدثانىيتدفقإذ

المفاعلاتهذهوتسمىالبخار.مولداتإلىالحرارةوينقل

مصنوعةعلبفىيوضعاليورانيوموقودلأن،ماغنوكس

.المغنسيومسبيكةمن

النوويةالمحطةتوربيناتتعملالكهرباءإنتاجوعند

الوقودمحطاتفىالتيتلكمثل،الكهربائيةومولداتها

ريشيديرالمفاعليولدهالذيفالبخار.الأحفوري

المحطاتمنولكثير.المولداتتسيرالتىالمحطةتوربينات

المولداتتسمىوالمولداتالتوربيناتمنمؤتلفةمجموعة

التوربينية.

بأنابيبالمحطةتوربيناتخلالمرورهبعدالبخاروينقل

المفاعلويستطيع.ثانيةماءإلىالبخاريحولمكثفإلى

يتطلبالمكثفأنغير،نفسهالماءاستعمالتكراربذلك

ويحصلالبخار.لتبريدجديدماءمنثابتبمقدارتزويده

هذاويصبح.بحيرةأونهرمنالماءهذاعلىالمحطاتمعظم

إلىأخرىمرةويفحخ،المكثفعبرمركلماساخناالماء

الماءمنالبقاياهذهتسببأنويمكن.البحيرةأوالنهر

الذي،الحراريالتلوثيسمىالماءتلوثمننوعاالساخن

بعضفىللخطروالحيوانالنباتحياةيعرضأنيمكن

.التلوثهذامثلفيهايحدثالتيوالبحيراتالأنهار

تبريدأبراجالحديثةالنوويةالمحطاتمعظمفيوتوجد

منالساخنالماءينقلحيث،الحراريالتلوثمشكلةلحل

الماءحرارةتجعلبطريقةالأبراجهذهإلىالبخارمكثفات

ماء.بخارأوبخاربصورةالجوإلىتنتقل

العاديالقدرةمفاعلينفجرلا.الحمايةوطرقانحاطر

فائقةكتلةيستدعيكهذاانفجاراأنإذ،الذريةالقنبلةمثل

235اليورانيوممنأو923البلوتونيوممنالحرجية

البلوتونيوممنمقداراالحرجةفوقالكتلةوتحتوي.الخصب

المتسلسل.التفاعللتعزيزيلزممماأكثرواليورانيوم

عنالنوويةالطاقةلإنتاجالرئيسيةالخاطروتنجم

والتي،المفاعليولدهاالتيالمشعةللموأدالكبيرةالكميات

المفاعلوعاءويحاط.وجاماوبيتاألفاإشعاعاتتطلق

كلتمنعالدرعتسمىالخرسانةمنسميكةبكتل

.التسربمنتقريباالإشعاعات

كميةالنوويةالطاقةتنتجالتيالدولفىالأنظمةوتحدد

النووية.المحطاتتطلقهالذيالإشعاعمنبهيسمحما

الإشعاعيالنشاطباستمرارتقيسمعداتمحطةفلكل

حينتلقائيةبصورةإنذاراتطلقوهيوحولها.المحطةداخل

يغلقوقدسلفا،قدرمستوىفوقالإشعاعيالنشاطيرتفع

ذلك.الضرورةدعتإذاالمفاعل

احتما!المحطةفىالدوريةالعسلامةإجراءاتوتقلل

أنظمةمحطةلكلأنغير.الخطورةالبالغةالحوادثوقوع
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وبعضهاالإلتاجعملياتتمظكيمعلىيساعدبعضها،الإلكترونيةالأحهزةمئاتعلىتمتهتمل.كبيرةلوويهقدرةمحطهةلىالمركزيةالتحكمعردة

.المحطات!يالأمالىألظمةم!كتيرايراقبالآخر

ماءأنبوبفىتشققظهورمنتتدرجللطوارئأمان

يحدثوحين.وعائهمنالإشعاعتسربإلىالمفاعل

فىالمفاعللإيقافأوتوماتينظامينشطكهذاطارئ

عادةويتم،المفاجئالإيقافالإجراءهذاويسمى.الحال

المفاعل.قلبإلىالتحكمقضبانإدخالفيبالإسرأع

منهأوتسربالمفاعلأنبوبفىتشققيؤديأنويمكن

فبعدالمبرد.فقداننتيجتهمنكانإذاخطيرةنتايجإلى

قلبفيالباقيةالمشعةتصئالموادأنيمكن،المفاعلإيقاف

قلبفينصهركافيا،تبريدهايكنلمإذاجداساخنةالمفاعل

الانصهارالمسماةالحالةهذهعنينتجأنويمكن.المفاعل

تحولأنويمكن.الإشعاعمنحطيرةمقاديرانطلاقالتام

الاحتوأءبنية،الحالاتمعظمفىالجو،إلىتسربهدون

احتمالفهناكذلكومع.بالمفاعلتحيطالتىالضخمة

تحرقلأنكافيةالمنصهرالقلبحرارةتصبحأنضعيف

ويحمبمى.الأرضأعماقفىتنتشروأنالاحتواء،بنيةأرضية

وتزود.الصينمتلازمةالحالةهذهمثلالنوويونالمهندسون

الطوارئفيالقلبتبريدبنظامذلكلمنعالمفاعلاتكل

المبرد.فقدانعندبالماءتلقائياالقلبتغمرالتى

اليورانيومانشطاريولد.منهاوالتخلصالنفايات

لاستمرارضروريهومماأكثرحرةنيوترونات235

238اليورانيومنوىمعبعضهاويتحد.المتسلسلالتفاعل

اليورانيومنوىعددالمفاعلوقودفيعددهايفوقالتى

نيوترونا382اليورانيومنواةتأسروحينكثيرا.352

923نبتونيومإلىتتفككالتي923يورانيومإلىتتحول

وهذه.923بلوتونيومإلىتتفككوالتي)923-ءي!(،

المولد.المفاعلفي923بلوتونيومتكوننفسهاالعملية

مثلما932البلوتونيومتشطرأنالبطئةللنيوتروناتويمكن

البلوتونيومينشطروهكذاأيضا.235اليورانيومتشطر

ويبقى235اليورانيومانشطارأثناءالمتكون923

الوقود.مجمعاتفي923البلوتونيوم

منكثيراأيضا235اليورانيومانشطارويحدث

والسيزيوم،09السترونتيوممثلالأخرىالمشعةالنظائر

وخطرةمشعةالنفاياتهذهوتظل.041والباريوم371

السترونتيومالنظجرينبسببسنة6..نحوحتى

بعدالنطرينهذينمنكافمقدارويتفكك.والسيزيوم

مشكلة.أيبعدئذولايثيرانمستقرةنظائرإلىالوقتهذا

المتولدةالأخرىوبعفالعناصرالبلوتونيومنفاياتأنغير

يسببأنويمكن.السنينلالافمشعةتظلاصطناعيا

وراثيةأمراضاأوسرطاناتحجمهصغرمهماالبلوتونيوم

الإشعاعداءيسببفقدأكبرمقدارهكانإذاأما.للإنسان
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النوويةالقدرةمحطات

مبدأتستعملبريطانيافى

وقدبالغاز.المفاعلتبريد

عامبريطانياأهملت

تنميةمشروعات0991

بعدماالنوويةقدرتها

عدمعلىالأدلدتوفرت

تشغيلها.كفاءة

منالتخلصويمثل.الإشعاعداءانظر:.الموتيسببكما

الطاقةإنتاجمشكلاتإحدىامننحوعلىالنفاياتهذه

النووية.

مجمعاتتبديلإلىالنوويةالمحطاتمعظموتحتاج

تصدرالمشعةالنفاياتكانتولما.لمشةكلمرةالوقود

الوقودمجمعاتمناستعملماتبريدوجبفقد،حرارة

تحتبتخزينهالمستعملالوقودهذاتبريدويتمنقلها.بعد

خاصا.تصميمامصممةأحوافتخزيننيالماء

رشيدةخططوضععلىالحكوماتبعضوتعمل

وتقضي.وآمنةدائمةبصورةالنوويةالنفاياتمنللتخلص

التجاريةا!لعالجةإعادةمحطاتباستعمالالخططإحدى

.النفاياتمنالتخلصمشكلةمنللتقليلواسعنطاقعلى

ماتشحنأن-الخطةهذهوفق-النوويةالمحطاتفعلى

المعالجةإعادةمحطاتإلىالوقودمجمعاتمز،استعمل

اليورانيوممنيستعمللموما،932البلوتونيوملفصل

وقوداالنظيرينهذيناستعمالتكراربعدئذويمثن.235

مشعةنظائرتتركالطريقةهذهولكن.النوويةالمفاعلاتفي

المعالجة،إعادةمحطةفىالمستعملةالكيميائيةالمحاليلفى

تخزينهايتمكيصلبشكلإلىتحويلهايجبولذا

السوائل.منطارئتسربأيلمنع،بأمان

النوويةالنفاياتعزلالممكنمنأنهالخبراءاوضححوقد

طرقعدةومازالت.السنينلآلاف،البيئةعنالمعمرة

وقد.الدراسةقيدالأرضتحتمواقعفيالدائمللتخزين

تخزينفى،لذلكنتيجة،النوويةالمحطاتمنكثيراستمر

أقامتهامائيةبحيراتفيالوقودمجمعاتمنتستعملهما

المحطة.موقعفيالأرضتحت

النوويةالطالمحةصناعة

نوويةطاقةصناعةيمتلكبلدكلفيالحكومةتقوم

الحكومةدورطبيعةلكن،الصناعةهذهفيكبيربدور

البلادمعظمففي.البلدانباختلافكثيرايختلفانومداه

قسماالنوويةالمفاعلاتتوفر،ناميةبلدانوعدةالصناعية

مثلقليلةبلدانوفي.الكهربائيةللطاقةالكليالإنتاجمن

الطاقةمعظمالنوويةالقدرةتنتجوالسويدوبلجيكافرنسا

إلىالبلدانهذهلتحولالرئيسيةالأسبابوأحد.الكهربائية

المستورد.النفطعلىالاعتمادتجنبهوالنوويةالقدرة

محطاتونيوزيلندا،أستراليامثلالبلدانبعضفىوليس

نووية.قدرة

منبريطانيافيالكهربائيةالطاقةخمسنحوويأقي

الكهرباءإنتاجمجلسويراقب.نوويةطاقةمحطةا4

الأخريينالمحطينيراقببينمامنها،محطة21المركزي

أسكتلندا.جنوبيكهرباءمجلس

صغيربمقدارنموذجيانمفاعلانأيضابريطانياويزود

الذريةالطاقةهيئةتديرهما،العامللاستعمالالكهرباءمن

الوقودشركةتديرهمااخرانومفاعلانبريطانيا،في

القدرةمحطاتمعظمويمتلك.المحدودةالبريطانيةالنووي

ذاتللمرافقخاصةشركاتالمتحدةالولاياتفىالنووية

مابلدا25فيمحطة028نحووتنتج.العامةالمنفعة
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الطاقةنموولكن،العالمفيالطاقةإجمالىمن%2يقارب

إنتاجها.كلفةارتفاعبسببتباطأالنووية

الرئيسيةألاقتصاديةالميزةوالاقتصاد.الصناعة

كلفةمنأقلتشغيلهاكلفةأنهىالنوويةالقدرةلمحطات

ألمحطةتشييدكلفةولكن.الأحفوريالوقودمحطات

الوقودمحطةإنشاءكلفةمنكثيراأكبرالنووية

.ال!حفوري

ظروففيالوقودرخصمننوويةمحطةتوفرهوما

علىكثيرمالمنتنفقهمايعوض،طبيعيةاقتصادية

فيالكهرباءإنتاجكلفةإلىالإنفاقهذاويضافتشييدها.

تستعيدأنسنينبضعبعدتستطيعالمحطةولكن،البداية

بسعربعدئذتنئالكهرباءانويمكنهاتشييدها،كلفة

ثمةأنغير.الأحفوريالوقودمحطةلعسعرمنأرخص

وإخفاقالمحطةكلفةارتفاعأنهمارئيسيتينمشكلتين

القدرةلمحطاتالاقتصاديةالميزةمنقللتاوالأجهزةالمعدات

كانالنوويةالمحطاتمنفكثير.المطافآخرفىالنووية

بسببمرةكلفىشهورعدةعملهاعنتتوقفأنعليها

توقفعنالناجمةالخسارةمثلوتضافأجهزتها،تعطل

الكهرباء.إنتاجكلفةإلىالعمل

منقليلةمقاديرالنوويةالمحطةتطلق.والبئةالصناعة

فىالمستعملالتبريدماءويكتسبالجو.فيالمشعةالغازات

التريتيوممنصغيرامقداراالمضغوطالمحطةماء

ويبقىالبخار،مكثففيمرورهأثناء(المشع)الهيدروجين

ولكن.البحيرةأوالنهرإلىيعادعندماالماءفيالتريتيومهذا

المنطلقةالإشعاعاتمنكهذهصغيرةمقاديرأنيعتقدلا

الحراريالتلوثويظل.مؤذيةتكونأنيمكنالمحيطإلى

التبريدأبراجأنغير،النوويةالمحطاتبعضفيمشكلة

وتصمححها.المشكلةهذهمعالجةفىتساعد

فىكيميائيةأوصلبةملوثاتالنوويةألمحطاتتلقيولا

يقعحينولكن.الأحفوريالوقودمحطاتتفعلكماالجو

نشطةإشعاعاتالجوإلىتطلقأنيمكنخطيرحادث

مثلحدثوقدللخطر.المجاورةالمناطقفىالناستعرض

ويعتقد.أم869عام)سابقا(السوفييتيالاتحادفيذلك

خطرحادثحدوثاحتمالأنالنوويةالطاقةمنتقدو

نوقشتأنسبقوقد.النوويةالمحطاتعددبازدياديزداد

انحاطرفقرةفيالحوادثمنللحمايةالرئيسيةالطرق

استخداممعارضوويخشى.المقالةهذهمنالحمايةوطرق

ازدادفكلما.البيئةيصيبآخرخطراأيضاالنوويةالطاقة

النفاياتمنمقاديركبيرةإنتاجأيضاازدادالطاقةإنتاج

علىتحتويلأنهاسنة،006نحومشعةتظلالتيالمشعة

وتحتوي.371والسيزيوم09السترونتيوم:النظيرين

الثقيلةالعناصروبعضالبلوتونيومعلىأيضاالنفايات

للطاقةالمنتجةالرئيسةالدول

عامفىالمنتجةالنوويةالطاقةكمة

...المتحدةالولايات

فرلسا

اليابان

لياألما

روسيا

المتحدةالمملكة
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.المتحدةالولايات!ىالطاقةإعلامإدارة:المصدر

وأخضعتنوويةقدرةمحطةم!قريبااحدتالنهرماهمنيخات

والهوأء.التربةمنعيناتفحصتكماالإشعاعيالنشاطلاحتبارات

ولكنها،البيئةليالمشعةالعاراتبعضالوويةالقدرةمحطاتوتطق

.ضارةتعترلاوصغيرةعاديةكميات



إشعاعامشعةتظللذلكوهياصطاعيا،المتولدةالأخرى

تخزينمشكلةمناقشةسبقوقد.السنينلالافقويا

منهاوالتخلصالنفاياتالفرعيةالفقرةفيالمشعةالنفايات

المقالة.هذهفي

النوويةالطاقةتطور

متسلسلاتفاعلاأنام،729عامالعلماءاكتشف

رواسببعضفيتقريباسنةبليونيمنذحدثطبيعيا

الإشعاعىالتفككولكنإفريقيا.وسطغربيفياليورانيوم

هذا.يومنافيتقدممثلماسنةبليونيمنذكثيراشقدملم

ما235اليورانيوممنيحويحينئذالخاماليورانيومكان

المتجمعةالجوفيةالمياهوأدت،متسلسلتفاعلفيللبدءيكفى

عنالناتجةالحرارةلأنونظرا.التفاعليبدأكيالمهدئمهمة

ولمبالتدريجنقصالماءفإنبخار،إلىالماءحولتالتفاعل

التفاعل.فخمد،المهدئبمهمةللقياميكفيماءهناكيعد

الطاقةفإن،النادرةالطيعيةالحوادثهذهمثلعداوفيما

حينام429عامبعدإلاكبيرةبكمياتتطلقلمالنووية

وقداصطاعيا.متولدمتسلسلتفاعلأولالعلماءأنجز

منالأخيرةسنةالمائةفيتمتالتيالعلماءاكتتنمافاتمكنت

واسعا.انتشاراالنوويةالقدرةمحطاتانتشار

الفيزيائىوجدام698عامفي.الأولىالتطورا!

فيطاقةيطلقاليورانيومأنبكويريلهنريأنطوانالفرنسى

النشاطمكتشفبذلكوأصبح،مرئيةغيرأشعةشكل

بإجراءآخرونعلماءبدأماوسرعان.الطيعيالإشعاعى

النوويةالطاقةتطورفىالمهمةالتواريخ

النشاطبكويريلهنريأنطوادالفرنسيالفيزيائياكتشص6981

الطيعى.الإشعاعي

نظريتهأينشتاينألبرتالمولدالألمانيالشهير،الفيزيائىنشر5091

وأد،الطاقةأشكالمنشكلالمادةأنعلىنصتالتي

علاقة.لينهما

نوأةاكتشافرذرفوردإرنمستالبريطانيالفيزيائيأعلن1191

.لدرةا

.النيوترونشادويكجيممىالبريطانىالفيزيائىاكتش!3291

هادأوتو،الإشعاعيةالكيمياءفىالالمانيانالعالمانحصل3891

بقذفوالكرلبتونالباريومعشصريعلىستراسماد،وفريتر

باليوترونات.اليورانيوم

هانأنفري!شأوتووميتنرليزالنمساويانأفيزيائيادأبين9391

اصطخاعيا.مولداانشطارتفاعلأجرىمنأولكاناوشتراسماد

المولدالإيطهاليالفيزيائييرأسهمالعلماءم!مجموعةحققت2491

العالمفياصطظعيامولدمتسلسلتفاعلأولفيرميإنريكو

القنملةتطهويرمنالإنجازهذاومكنلتميكاعو.جامعةفى

وصنعها.الذرية

505النوويةالطاقة

منالغامضالشكلهذاعنالمزيديعرفواكيتجارب

الطاقة.

الشهيرالبريطانيالفيزيائيوجد.النوويةالفيزياءبداية

بعضأن،ام309وام998عاميبينرذرفورد،إرنعست

عاليةجسيماتمنتتألفالإشعاعيالنشاطذاتالأشعة

أسماهماالمشعةالجسيماتمننوعينواكتشف،الطاقة

الجسيماتهذهعلىتجاربهوأرشدتهوبيتا.ألفاجسيمات

الذيالإنجازهذاويعد.الذرةنواةاكتشافإلىبعدئذ

علمهوجديدعلمبداية،أم119عامفىرذرفوردأعلنه

النووية.الفيزياء

نوياتفلقمحاولةام419عامنحوالعلماءوبدأ

طبيعيا.مشعةموادمنالصادرةألفابجسيماتخفيفة

الموجبةمإلجسيماتتتنافرلاالخفيفةالنوياتلأنذلك

بهاتتنافرالتيالقوةبنفسألفاجسيماتمثلالشحنة

يحولأنأم919عامرذرفوردواستطاع.الثقيلةالنويات

بذلكوأنجز،الطريقةهذهباتباعأكسجينإلىالنيتروجين

كانولماآض.عنصرإلىلحنصاصطناعيامولدتحولأول

يستهلكالتفاعلفإنالنيتروجينمنأكثريزنالأكسجين

نأومع.ينتجمماأكثرألفا،جسيماتشكلفيطاقة

أنهأوضحأنهإلاانشطار،إحداثفىيفلحلمرذرفورد

.النواةبنيةتغييريمكن

حدوثيحتاجاصطناعيا.مولدانشطاريتفاعلأول

عنها.وتدفعهثقيلةنواةمعهتتنافرلاجسيمإلىالانشطار

عامتشادويكجيمسالبريطانىالفيزيائىاكتشفوقد

4591

5291

5291

5691

5791

5791

7391

منبالقربذريةقنبلةأولالمتحدةالولاياتفجرت

نيومكسيكو.ولايةفيألاموجوردو

مولدمماعلأولالمتحدةالولاياتفيالدريةالطاقةهيئةأقامت

.اليورانيوممنالطاقةنفسهالوقتفيوينتجالبلوتونيومينتج

إنيوتوك،فيهيدروجينيةقنبلةأولالمتحدةالولاياتفحرت

أولبدلكوأنجزت،الهادئالمحيطفىصغيرةجزيرةوهي

العالم.فىواسعنطاقعلىمتسلسلتفاعل

هولكالدرفيالعملكاملةلوويةقدرةمحطةأولبدأت

لإنجلترا.

لتعزيزالعالميةالذريةالطهاقةوكالةالمتحدةالأمأنشأت

محطةأولوافتتحت.النوويةللطماقةالسلميةالاستعمالات

فيبورتثميبينجفيالمتحدةالولاياتفىكاملةنوويةقدرة

بنسلفانياولاية

،ولوكسمبرجوإيطالياوفرنسابلجيكامنكلكونت

الأوروبية.الذريةالطهاقةجماعةالغربيةوألمانياوهولندا

الذريةالطاقةجماعةإلىوالدنماركوأيرلندابري!هانياانضمت

الأورولية.
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عاموفي.النيوترونأي-الجسيمكهذاجسيماأم329

وهما،الإشعاعيةالكيمياءفيألمانيانعالمانأفادام389

بقذفالباريومأنتجاأنهما،ستراسمانوفرتزهانأوتو

بالنيوترونات.اليورانيوم

أنتجكيفتفسيرالبدءفىالعلماءيستطعولم

فقد،اليورانيوممنكثيراأخفهوالذيالباريوماليورانيوم

قريباوزنهيكونعنصرلمحانتاجالسابقةالتحولاتكلتمت

الفيزيائيةبينتأم939عاموفي.الأصلىالعنصروزنمن

هانأنفريتشأوتواخيهاوابنميتنرليزالنمساوية

اصطناعيامولدانشطارتفاعلبأولفعلأقاماومشراسمان

تقريئا،متساويفنشطتينإلىاليورانيومنواةفيهانفلقت

نواةمنوالثانية،الباريومنواةمنإحداهماتتألف

الانشطارورافق،الباريوممنأخفعنصروهو،الكريبتون

الشظيتينوزنإجمالىويقل.نيوترونينإصدارأيضا

مما،والنيوتروناليورانيومنواةوزنإجمالىعنوالنيوترونين

استهلك.مماأكثرالطاقةمنأنتجعقدالتفاعلأنعلىيدل

يحدتاسيورانيوماكانإذاأنهالعلماءتحققماوسرعان

هائلة.طاقةيطلة!أنيجبفإنهمتسلسلأ،تفاعلأ

وضعهانظرية،الطاقةمقدارلمعرفةالعلماءواستخدم

عامأينشتاينألبرتالمولد،الألمانيالشهيرالفيزيائي

الطاقة،منشكلالمادةأنعلىالنظريةوتنص.أم509

هذهوتنص2.ثك-ط:بالمعادلةالطاقةمعترتبطوأنها

هذهكتلةتساويمادةفي)ط(الطاقةأنعلىالمعادلة

وتبل2(.)ثالضوءسرعةمرب!فيمضروبة)ك(المادة

)نحوالثانيةفيكم297.992الفراغفيالضوءسرعة

هذهبا!ستخدامالعلماءواستطاعكماث(.ألف003

انشطارعنتنجمالتيالطاقةنسبةيحددواأنالمعادلة

منمتريطن003.7يعادلبماأليورانيوممنكجم.،45

استخداميمكنلذا.ت(..ن)تالتلويننيتروثلاثي

كطانظر:ألانفجار.شديدةقنبلةصنعفياليورانيوم

خلالمنالنوويالعصربدأ.النوويالعصربداية

النووية.الأمعلحةتطور-أهمامرحلتين

كلتفصيليليوفيما.الأولىالسلميةالاستعمالات2-

.حدةعلىمرحلة

الثانيةالعالميةالحرباندلعت.النوويةالأسلحةتطور

قدأينشتاينوكان.ام939عامسبتمبرفىأوروبافى

المتحدةالولاياترئيسإلىذلكمنشهرقبلكتب

المتحدةالولاياتتشرعأنعلىيستحثهروزفلتفرانكلإن

المتحدةالولاياتإلىأينشتاينوهاجر.ذريةقنبلةتطويرفي

سبقربماالألمانالعلماءأنمنروزفلتوحذرألمانيا،من

حثهلماروزفلتوامشجاب.نوويةقنبلةلإنتاجالعمللهم

،ام049عامأوائلفىالعلماء،وتسلم،أينشتاينعليه

الولاياتفياليورانيومعنبحوثلإجراءمالياعتمادأول

مالتحضيرطريقةاكتشافينشدونوكانوا.المتحدة

قنبلة.لصنعالخصباليورانيوممنأوالبلوتونيوممنيكفي

عامالثانيةالعالميةالحربالمتحدةالولاياتدخلتوحين

المتوفرةالطاقاتجميعباستخدامالحكومةأمرتام149

مانهاتنمشروعوأقامتكاملا،صنعاذريةقنبلةلصنع

متنروع.،مانهاتنانظر:.الهدفهذالإنجازالسريةاسغاباا

شيكاغوجامعةمنالعلماءمنمجموعةوكلفت

ضمتوقد.مانهاتنمشروعأجلمنالبلوتونيوملمانتاج

وليوفيرميإنريكومثلالصيتذائعيعلماءالمجموعة

المقيمينأوروبامواليدمنوكلهمويجنر،وإيوجينزيلارد

وأنشأ،المجموعةفيرمىوترأس.المتحدةالولاياتفي

قواعدتحتذريامفاعلاالعلماء،بتوجيهاتالعاملون

يتألفالمفاعلوكان.الجامعةفيالرياضيةالألعابساحة

54.فيالمطمورال!بيعياليورانيوممنمترياطنا45من

وقدمهدئا.يستخدمكانالذيالجرافيتمنمترياطئا

الذياليورانيومفيمتسلسلاتفاعلأيبدأكىالمفاعلصمم

قضبانوكانت،الإشعاعيبالتفككالبلوتونيومبعدئدينتج

المفاعلهذاواستطاع.التفاعلفيتتحكمالكادميوم

تفاعلأوليحدثأنام،429ديسمبر2فيالبدائي

صناعيا.مولدمتسلسل

تقيمأنإلىشيكاغوجامعةمشروعنجاحوأدى

فىالبلوتونيوملإنتاجمحطةالمتحدةالولاياتحكومة

أيضاالحكومةأقامتوقد.واششطنولايةفيهانفورد

.اليورانيوملتخصيبتنيسىولايةفيريدجأوكفيمحطة

هاتينمنالخصبواليورانيومالبلوتونيوماستعملوقد

فياليابانعلىألقيتااللتينالذريتينالقنبلتينفيالمحطين

.أم459أغسطس!

لتطويريعملونالثانيةالعالميةالحرببعدالعلماءوبدأ

قنبلةأولالمتحدةالولاياتوفجرت.هيدروجينيةقنبلة

تفاعلأولبذلكوأنجزت،ام529عامهيدروجينية

الاتحادأما.العالمفيوامئالنطاقحرارينووي

،ام949عاملهذريةقنبلةأولاختبرفقد،السوفييتي

كما.ام39ءعامالنطاقواسعةهيدروجينيةقنبلةوأول

أسلحةوالهندوبريطانياوفرنساالصينمنكلفجرت

افووي.السلاحانظر:.نووية

البحثاستمرحينفى.الأولىالسلميةالاستعمالات

إجراءفىمختلفةدولبدأتالنوويةتصنئالأسلحةفي

الولاياتمنكلأقامفقد.النوويةالمفاعلاتعلىتجارب

،اليورانيوملتخصيبمحطاتالسوفييتيوالاتحادالمتحدة

الذيالخفيفالماءمفاعلاتبتطويرالدولتينكلتاوبدأت
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وفرنعساكنداأما.الخصباليورانيوممنوقودايتطلب

وأالجرافيتيهدئهابمفاعلاتالعملبدأتفقدوبريطانيا،

منأكثرالمفاعلاتهذهإقامةوتكلف.الثقيلالماء

العادياليورانيومتستعملأنهاإلاالخفيفالماءمفاعلات

الخصب.غير

الطاقةهيئةالمتحدةالولاياتفيالكونجرسوأنشأ

الطاقةتطورجوانبكلتديركي،ام469عامالذرية

وسمح.المتحدةالولاياتفيوتراقبهاوتنظمهاالنووية

يتولىبأنالصناعيالخاصللقطاعام459عامالكونجرس

هيئةولكن،التجاريةالنوويةالطاقةتطورجوانبمعظم

صناعةتنظيمعنمسؤولةظلتالأمريكيةالذريةالطاقة

مجالاتفىالمراقبةعلىكذلكوحافظت،النوويةالطاقة

.النفاياتمنوالتخلصاليورانيومإخصابمثل

منأول،ام459عامالمتحدةالولاياتوأصبحت

ففيوأسع.نطاقعلىفيهامتحكمانوويةطاقةاستعمل

تعملغواصةأولالأمريكيةالبحريةدفشتالسنةتلك

محطةأولأما.نوتيلوسالغواصةوهيالنوويةبالقدرة

شمالهولكالدرفيفكانتالنطاقواسعةنوويةقدرة

وافتتحت.ام569عامتشغيلهابدأوالتيبريطانياغربى

عامالمتحدةالولاياتفىالنطاقواسعةنوويةمحطةأول

ظلتوقدبنسلفانيا.بولاية،بورتشيبينجفيام579

عاماغلقتحتىبالكهرباءبتسبرغمنطقةتزودالمحطةهذه

النطاقواسعةمحطةأولكنداافتتحتكذلك.ام829

انتاريو.فير!فتونفيام629عام

النوويةالطاقةلصناعةالناجحةالبدايةهذهأقنعتوقد

.المجالهذافىدولىتعاونإلىبالحاجةالعالمقادة

الذريةللطاقةالدوليةالوكالةالمتحدةالأممنظمةفأسعست

وكالةانظر:.النوويةللطاقةالسلميةالاستعمالاتلتعزيز

ما579عاموفي.المتحدةالأم،الدوليةالذريةالطاقة

وفرنعسابلجيكاوهي،الأوروبيةالدولبعضكونت

جماعة،الغربيةوألمانياوهولنداولوكسمبورجوإيطاليا

الطاقةتطويرالمنظمةهذهوتشجع.الأوروبيةالذريةالطاقة

وبريطانياالدنماركانضمتوقد.البلدانهذهفىالنووية

.أم739عامالذريةللطاقةالأوروبيةالجماعةإلىوأيرلندا

انتشارتشملالحاضر.الوقتفيالنوويةالطاقة

،المفاعلاتمنجديدةأنواععنوالبحث،النوويةالكفاءة

.الأمانوهموم،التجريبيةالاندماجوأجهزة

أثناءالدولمنعددلثميد.النوويةالكفاءةانتشار

لبدءاستعلمتمفاعلاتالسبعينياتوأوئلالستينيات

تقدمالفترةهذهأثناءأيضاوحدث.النوويةالقدرةتطوير

انتشارها.منوالحد،النوويةالأسلحةتجاربتحديدفي

معاهدةأصبحت،المثالسبيلعلىام،079عامففي

وتحظر.المفعولساريةالنوويةالأسلحةانتشارمنالحد

)سابقا(السوفييتيوالاتحادالمتحدةالولاياتعلىالمعاهدة

المعاهدةوثيقةعلىوقعتالتيالأخرىالنوويةوالقوى

تكنلمالتيللدولنوويةأسلحةتبيعأنعليها،وصادقت

التيالدولعلىأيضاالمعاهدةهذهوتحظرشيئا.منهاتمتلك

عليها.للحصولتسعىأننوويةأسلحةلديهاليس

لاالنوويةالألمملحةانتشارمنالحدمعاهدةأنغير

ولكنشراءها.أوالنوويةالمفاعلاتبيعالدولعلىتحظر

يمكنبل،فحسبسلميةلأغراضيستعمللاالمفاعل

الاسلحةعلىللحصولاللازمالبلوتونيوملإنتاجاستعماله

،الغرضلهذابحوثمفاعلاستعملتفالهند.النووية

لها.ذريةقنبلةأولام749عامتفجرأنواستطاعت

لأغراضلاستعمالهبالمفاعلالهندزودتقدكنداوكانت

معاهدةعلىوقعتقدكنداكانتوإذا.فحمسبسلمية

قدتكنلمالهندفإن،النوويةالأسلحةانتشارمنالحد

الحكمةعنالهندفعلتهمامنتقدوويتساءلعليها.وقعت

فيمنهاشيئاتمتلكتكنلمبمفاعلاتدولتزويدفي

السابق.

قدرةزادتقدذلكأثناءالمتحدةالولاياتوكانت

الطاقةتطويرمعارضةولكن،كبيرةزيادةالنوويةطاقتها

أثناءأخرىوبلادالمتحدةالولاياتفيأيضاازدادتالنووية

العشرين.القرنمنالسبعينياتوأوائلالستينياتأواخر

إنتاججوإنبمنجانبكلعنيتساءلونالنقادوبدأ

ومشكلاتاليورانيومإخصمابكلفةمثل،النوويةالطاقة

.النفاياتمنالتخلص

الحكوماتالنوويةالبرامجنقادمنكثيرويتهم

النوويةالمحطاتفيالسلامةأخطارمختلفعنبالتغاضى

النووية.الطاقةتطورلتعزير

منخونانشطالمفاعلإتمنجديدةأنواععنالبحث

مفاعلاتدعمعنوعجزه235اليورانيومنقص

أثناءالنوويةالطاقةإنتاجازديادولكنالانشطار.

مايحدثلمأنهغيرمتوقعا،كانمماأبطأكانالسبعينيات

الحاضرالوقتفيالعلماءويسعى.نقصمنمتوقعاكان

ويركزمردودا.وأعلىسلامةأكثرمفاعلاتتطويرإلى

مولدومفاعلاندماجمفاعلتطويرعلىجهودهمالباحثون

.تجاري

الجهودمعظمتركزت.التجريبيةالاندماجنبائط

استعمالعلىالنوويالاندماجمنالطاقةلإنتاجالتجريبية

ويمكنكوقود.الثقيلالهيدروجينمنالحرارةفائقةبلازما

الطاقةمنلهاحدلابمقاديرالثقيلالهيدروجينيزودناأن

وحاول.العاديالماءمنعليهالحصوليمكنلأنهتقرسا،

للهيدروجينالنوويالاندماجينجزواأنالعلماءبعض
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كلفةأنشكولا.الغرفةحرارةدرجاتفيالثقيل

منكثيراأقلالاندماجتفاعلاتفيباردوقوداستعمال

يعتقدلاولكن.فائقةحرارةدرجاتإلىبلازماتسخين

يمكنالعمليةالاندماجأجهزةمننوعأيأنالخبراءمعظم

الشرين.القرنفيتستكملأن

فيأصلانجاحاالاندماجمفاعلاتأكثرصمموقد

فيوتعنيتوكاماكويسمى)سابقا(السوفييتيالاتحاد

منكغيرهالتوكاماكويستعمل.القويالتيارالروسية

عنبعيداالبلازمايديخعمغنطسياحقلأالاندماجمفاعلات

كهربائياتياراالبلازماعبريرسلكما.الحاويةجدران

فىالبلازمالحصرالمغنطيسىالحقلمعيعملشديدا

الحاوية.

منغيرهاوفيالمتحدةالولاياتفيالعلماءوطور

الانحتىمنهاأيينتجلمولكنأيضا،توكاماكاتالدول

حتىالبلازماتسخينيجبإذ،الطاقةمنمفيدةمقادير

كيالأقلعلىمئويةدرجةمليونمائةتبلغحرارةدرجة

الصعبومنفيه،متحكماحراريانووياتفاعلاتحدث

.كهذهحرارةدرجاتفيالبلازماحصر

،الاندماجلإنجازأخرىتجريبيةطريقةوتستعمل

مندقيقةحبيباتلضغطالليزرأشعةمنحزمةبامشخدام

هذهوتوأرروتسخينهما.المجمدينوالتريتيومالديوتريوم

نأقب!!طاقةت!لقمصغرةحراريةنوويةانفجاراتالعملية

الطريقةهذهتجاربكلأنغير،الحاويةجدرانإلىتصل

الليزر.انظر:.الطاقةمنمفيدةمقاديرإنتاجإلىتؤدلم

مننوعأهميستعمل.التجريبدهالمولدةالمفاعلات

238اليورانيوممنوافرامقداراالتجريبيةالمولدةالمفاعلات

إلى238اليورانيومالمفاعلويحولأساسيا،وقودا

ويست!.الإشعاعيبالتفكك)923-راع(932البلوتونيوم

يحدثأن235،اليورانيومشأنشأنه923،البلوتونيوم

الطاقة.إنتاجفىاستخدامهيمكنوبذلكمتسلسلاتفاعلا

أساسئا،وقوداالطبيعىالثوريومعنصرآخرمولدويستعمل

يحدثأنأيضايمكنهالذي233أليورانيومإلىويحوله

متسلسلا.تفاعلأ

واليابانوالهندوبريطانيافرنسامنكلأقامتوقد

مفاعلاتالمتحدةوالولايات)سابفا(السوفييتىوالاتحاد

الفرنسيالمفاعلهوالمفاعلاتهذهوأنجح.تجريبيةمولدة

ألفء2.بانتظاميولدحيث،فينكسيسمىالذي

الأنحتىبلدأيلدىليسولكنالكهرباء.منكيلوواط

والش.نطاقعلىالتجاريللاستعمالصالحمولدمفاعل

محطاتفيالحوادثمنعددجرى.الأمانهموم

القلقازدادولكنخطرا.معظمهايكنولم،النوويةالطاقة

بعدالنوويةالقدرةبإنتاجالخاصةالامانإجراءاتحول

المقامةالنوويةالقدرةبمحطةأم979عامالخطيرالحادث

ولايةفيهاريسبرجمنبالقربآيلاندمايلتريجزيرةفي

وبشريةآليةأعطالأدتإذ،المتحدةالولاياتفيبنسلفانيا

العلماءنجحوقد.قلبهوتدميرالمفاعلتبريدنظامتعطيلإلى

كانالذيكليا،انصهاراالقلبانصهارمنعفيوالفنيون

المشعةالنظائرمنكبيرةمقاديرانطلاقإلىيؤديأنيمكن

تجريبيةاندماجنبيطة

تستعملتوكاماك،تسمى

!مالحرارةدائقةبلارما

الثقيلالهيدروحين

متسلسل.تفاعللإحداث
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حتىألمحطةتنظيفاستمروقد.بالمحطةالمحيطالجوإلى

.الثمانينياتأواخر

مأ869عامالتاريخفينوويحادثأسوأحدثوقد

فىكييفمنبالقربتشيرنوبلفيالنوويةالطاقةمحطةفى

فقد.السوفييتيالاتحادمنجزءاحينذاككانتالتيأوكرانيا

مقاديروانطلقت،وحطماهالمفاعلعلىوالنارالانفجارقضى

مفاعلاتوكانتالجو.إلىالمشعةالنظائرمنكبيرة

محياجإلىتفتقر،لاالغربيةالمفاعلاتمعظمبخلاف،تشيرنوبل

منسحبفانساقت،المشعةالنظائرتعسربدونيحول

حتفهمشخصا31لقيوقدأوروبا.عبرالمشعالحطام

002منأكثروأصيب،الإشعاعمرضأوالحروقبسبب

فوقالإشعاعانتشروقد.خطيرةبإصاباتأخرينشمخص

الرياحوحملته،السابقالسوفييتيالاتحادمنالشرقيالقسم

فيكبيراازدياداالخبراءوتوقعووسطها،أوروباشمالىإلى

المفاعل،بجواريقيمونالذينبنباسمرطانالأمواتعدد

تقعالتيالمناطقفيالصحيةالآثاربضآلةتنبأواولكنهم

عنها.وبعيداتشيرنوبلخارج

منكثيرفيالنوويةالطاقةتجاهالمعارضةوتزايدت

جرتالتيللحوادتنتيجةالثمانينياتأوأخرفيالبلدان

أنهالخبراءمنكثيرويعتقد.وتشيرنوبلأيلاندمايلثريفى

لتوسيعخططبعضهمإنبل،الأمانمشكلاتحليمكن

ونشرها.النوويةالطاقة

أمانا.أكثرمفاعلاتتطويرفيالبحثواستمر

مفاعلإنشاءعلىيعملون-المثالسبيلعلى-فالمهندسون

بطبقاتالوقودقضبانوإحاطةمهدئاالجرافيتيستعمل

نأيعتقدونوهمالفلز،منبدلأوالكربونالخزفمن

قط.ينصهرأنيمكنلاكهذأمفاعلا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

التراجم

درتز،ستراسمانألرت،أينشتاين

إنريكو،فيرمي(نطوان)أبكويريل

بيير،كوريليلر،بور

سكلودوسكاماري،كوريجيمسالسير،تشادويك

ليزميتر،يرينإ،كوريحواجهو-

وتوأ،نهارنمست!،رفوردرذ

ليو،رديلاز

لإشعاع

البلازما

لبلوتونيوم

لزيتيوم

لثوريوم

لوتريوملد

صلةذاتأخرىمقالات

لذرةا

النوويالسلاخ

لنوويةاالفيزياء

الطقةمخزون

الحسيماتمعحل

النوويالمعاعل

لمبتوديوما

السلاحنرع

الإشاعيالشماط

النظير

الهيدروحير

اليوراليوم

الموفموعصرعنا

القدرةإنتاخفيالنوويةالطاقةدور-1

العالمفيالنوويةال!هاقةتوزيع-أ

وعيوبهاالنوويةالطاقةمزايا-ب

النوويةللطاقةالكاملالتطهوير-ج

الوويةالطاقةعلم-2

المادةتركيب

النوويةالتفاعلات-ب

النوويةالطاقةإنتاجيتمكيف-3

المخارتوليدهـ-القدرةمحطةتصميم

الحمايةوطرقالخاطر-والقدرةمفاعلات!

ممهاوالتحلصالنفايات-زالوقودتحضير-ج

المتسلسلةالشفاعلات-د

النوويةالطاقةعناعة-4

والاقتصادالصماعة

والبيئةالصساعةب

النوويةالطاقةتطور-5

الوقتفيالنوويةالطهاقة-جالأولىالتطهورات-أ

الحاضرالنوويالعصربدايةب

أسئلة

محطةعلىالنوويةالطماقةمحطةبهماتتفوقاللتانالميزتانما-

؟الأحفوريالوقود

المتسلسل؟التفاعلما-

انشطارا؟الموويالمفاعليحدثكيف

له؟لدللصالعلماءيبحتولمادا235؟اليورانيومما-

النووية؟الطاقةتطويرفيرذرفوردنمستإربهقامالذيالدورما-

؟النوويالإشعاعوما؟الإشعاعيالتفككما-

النووية؟المفاعلاتتكونهاالتيالنفاياتأنواعما-

وذضخمثد!ىحيوانالطاكن.!حيواناطكن،

ويعيش.المسكوثيرانوالأغنامبالماعزشبيه،أظلاف

وبورما،الصينغربيوجنوبوغربيوسطفيالطاكن

الكثيفةالخيزرأنغاباتفىويعيشالهملايا.جبالوفي

المنحدراتعلىكثافةالأكثرالرودودندروننباتاتوبين

الخددة.العالية

ضخمة،أماميةأرجلمعالمسكثورالطاكنويشبه

بينلونهيتراوحخشنفرووله.غليظةورقبةضخمورأس

الأصفر.أوالذهبيوالأبيضالسوادإلىالضاربالبني

منولكلال!هر،منتصفطولعلىغامقخطويظهر

طوليصلوقدأصغر.الأنثىوقرنا،قرنانوالأنثىالذكر

إلىوزنهيصلقدكماسما01إلىالكتفعندالطاكن

الذكور.منوزناأثقلوالإناث.كجم035

قدولكنهوالفجرالغسقعندغالباالطاكنوينشط

الغائم.أوالضبابيالجوفيالنهارطوالنشطايكون

الكثيفة.النباتاتبينمختبئاعادةالنهارساعاتويقضي
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!يعيسشاهسمكتوريمتسهأظلا!ىدوضحماتدىحيوادالطاكن

أصلى.اسوأحراء،والهملايا،بورما

ئشوالحظ،الصغيرةالأشحاريأكلأسدافئةاالأشووخلال

جذوعأطرافيأكلالشتاءوفي،الطريةوالأعشاب

.الصفصافوفروعالمستدقةالخيزران

يقودهاكبيرةقطحانفيالصيفخلالالطاكنيتجمع

وترحلالشتاءفيعدداأقلالقطعانوتكونعجوز.ثور

أغسطس!،أويوليوفيالطاكنيتزاوجالودياد.أسفلإلى

أبريل.أومارسفيواحداصغيراوتفئالأنثى

وأالمرءشخصيةعنيكشفأنهيعتقدبيافطرسماطلع

والكواكب،الأرضموقعالبيانيالرسميظهر.مستقبله

الشخص.ميلادوتاريخمحدد،وقتفىوالنجوم،السيارة

بومعاطةبالحظيتنباونالذين)الأشخاصالمنجمونيعتقد

حياةفيتؤثر،الأجسامهذهمواقعأن(للنجومدرامعتهم

يقومكما،الشخصطالعبرسمالمنجميقوم.الشخص

المفترضة.معانيهبتوضيح

فيللاعتقادعلميأساسيوجدلاأنهالباحثونيعتقد

منويجعلونالناسمنكثيربهيعتقد،ذلكومع.الطالع

مهمة،لقرارتأساساالمنجمينمنيتلقونهاالنصالإلتي

فيتنشرالتيالعامةالنصيحةقراءةفييجدالاخروالبعض

فراغهم.لوقتوتمضيةتسليةالصحففيالطالعأعمدة

العالمبلادبعضوفيالغربفيمنتشرةالطالعوعادة

.الإسلاميقرهالاالتيالقديمةالمعتقداتمنوهي،الأخرى

تأثيراتمنلهالماالعادةهذهأضرارمنالإسلامحذروقد

اللهإلايعلمهلاوالغيب،المسلمالإنسانحياةعلىسلبية

وقال،العادةهذهعنعبممرالرسولنهىوقد،وتعالىسبحانه

صدقوا.ولوالمنجمونكذب:الشريفالحديثفي

أجزأءثلاثةأصحابهعندللطالع.الطالعأجزاء

الشخص.حياةفىمفترضةتأثيراتثلاثةتمثل،رئيسية

المنازل2-اللابرا!دائرةأهيالثلاثةوالأجزاء

.السيارةاممواكب3-ا

يحيطكأنهيبدوالنجوممننطاق.الأبراجدائرة

تسمىقسما21منالألراجدائرةتتكون.الأرضبا

تحتواقعايكونالشخصانالمنجمونيعتقد.علامات

على.ميلادهتاريخعلىتعتمد،معينةلعلامةالخاصالتأثير

إلىيوليو23منالمولودالشخصلدىيكولى،المثالسبيل

الغالبفيويسمىالأبراجلدائرةكعلامةأسدأغسط!23

الأبراجدائرةمنعلامةلكلتوجدالأسد.برجمواليد

صفتىالأسد،برجيظههرأنيفترضفمثلا،،معينةصفات

18ويناير02بينالمولودالشخصيكونوالغرور.الانشراح

الدلو،برجمواليدمنالأبراجدائرةأسلامةطبقافبراير

التحفظ.وعدمالاستقلالية،المفترضةصفاتهتكونأأضا:با

يعتقد.الأرضلسطحوهميةتقسيماتوتمثل.المنازل

تقسيما12بوساطةيمثلونهامنزلآ12بوجودالمنجمون

جانبفييؤثرمنزلكلأنويفترضون.الشخصلطالع

المنزليرتبط،المثالسبيلعلى.الشخصحياةمنمعين

علىالأخرىالمنازلوتؤثر،وشخصيتهالفردبمظوالأول

تؤثركما،وزواجهكصحتهللشخصالعمليالمستقبل

.الأخرىنهشؤوبعضعلى

كماوالقمرالشمستشمل.السيارةالكواكب

وزحلوبلوتوونبتونوعطاردوالمريخالمشتريتشمل

تأثيراالسيارةللكواكبأنالمفترضمن.والزهرةوأورانوس

معينسياركوكبهنالك.والعلاماتالمنازلفيمهما

صفاتالكوكبهذالدىوتكون،علامةكلفييتحكم

سبيلفعلىفيها.يتحكمالتىالعلامةعلىتؤثرمحددة

علىوالذكاءبالثرثرةيرلبطالذي،المريخيتحكم،المثال

المولودونالأشخاصيكونأنيفترض،بالتاليالجوزاء.

وأذكياء.ثرثارينالجوزاءعلامةتحت

علىتؤثرالسيارةالكواكبأنأيضاالمنجمونيعتقد

،المثالسبيلفعلىالفرد.بمنازلالمرتبطةوالشؤونالأنشطة

المرتبطالأولالمنزلفيبالجمالالمرتبطالزهرةموقعكانإذا

مظهرلديهالشخصهذاأنالمنجميستنتجفسوفبالمظهر،

البيانيالرسمفيالموجودةالسيارةالكواكبتقع.جذاب

هذه.والأخرىواحدةكلبينمعينةزواياعلىللشخص

المنجمونيعتقدمعانأيضاولها،الواجهاتتسمىالزوايا،
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كما،الحسنالحظعلاماتتمثلعليها،المتفقالزواياأن

قريب.شرعنتكشفأخرىزواياأنيفترضون

يمكنالطالعأنالأفرادبعضيعتقد.الطالعتوصيح

بعض.الشخصيةلقراءةعديدةطرقإيجادمنالمنجم

وأالفردشمخصيةعنعامةصورةتعطيمثلا،،الطوالع

هذامنالصحففيتنتشرالتيالطوالعوتكون.مستقبله

علاماتصفاتعلىمبنيةتنبؤاتالمنجمونيصدر.النوع

الناسبعضببساطةتنبئقدالبروجهذهإلا.ليسالطوالع

يواجهونسوفبأنهمالثوربرجعلامةتحتالمولودين

المهنية.حياتهمفيصعبااختبارا

ويقومونكاملا،طالعاأيضاالمنجمونيرسمقد

والكواكب،المنازلتكونهاالتيالمعقدةالعلاقاتبدراسة

نأافترضإذافمثلا،.الابراجدائرةوعلامات،السيارة

الطالع،فيالأولالمنزلفيموقعهتحددقدزحلكوكب

هذاأنزاعمايستنتجسوفالمنجمفإنالعذراءعلامةوفي

يصل.وعاداتهملبسهمنكلىفيللغايةنطفالشخص

السيارالكوكبزحل،لانالاستنتاجهذاإلىالمنجم

علامةتحتالشخصيةوتقعالمظهر،منزلفىيقع،المنتظم

الترتيب.بحسنترتبطالتيالعذراء،

المسكن.،علم،التنجيم:أيضاانظر

.اليونانفلاسفةأقدم.م(.ق5؟64؟-26)5طاليس

عرفماوكل،الصغرىامميافي)ملطة(ميليتوسفيولد

مختصرةتقاريرمصدره،وأفكارهالفيلسوفهذاعن

القدامى.والفلاسفةالمؤرخونعنهأوردهامتفرقة

هوأرسطو،اليونانيالفيلسوفذكرهلماطبقاوطاليس،

لكافةالأساسيالمصدراكتشافحاولفيلسوفأول

المصدرأنيعتقدطاليس"كانأرسطو:الأشياء.كتب

نأأيضاذكروقدالماء".هوالخلوقاتلكافةالأساسي

علىقادرلأنهروحلهالمغنطسأنيعتقدكانطاليس

وتحريكه.الحديدجذب

الموضوعاتبينيربطشخصأولهوطاليسولعل

أنهاعلىقبلمنظواهرهاتفسيرتمالتيوالعلميةالفلسفية

فيلسوفأولكانكما.للطبيعةخارقةأوخرافيةأمور

للردمحاولاتهفيالمنطقيةوالبرهنةالرصدأسلوباستخدم

منوالعالمالإنسانعنإليهوجهتالتىالأسئلةعلى

التقاليدأرسىمنأوليعتبرأنيمكن،ولذلك.حوله

الغربى.العالمفيوالفلسفيةالعلمية

استخدمها،مشهورةقديمةوقيمةوزنوحدةالطالين

قطعةتضربولم.والرومانواليونانوالبابليونالعبرانيون

ذلكمنوبدلأحجمها.لكبرقطبمالفئةهذهمنمعدنية

طالينايساويالأخرىالمعدنيةالقطعمنمحددعددكان

فيمختلفةوقيمأوزانالذهبلطالينوكانواحذا.

الختلفة.الأماكن

طاهر.أبو،الخشوعيانظر:.الخشوعيطاهرأبو

طاهر.صلاحانظر:.صلاحطاهر

انظر:.الزمحشريالرحمنعبدطاهر

الرحمن.عبدطاهر،زمخشري

طاهر.أبو،الكرجيانظر:.الكرجىطاهرأبو

أبو،القيسرانيابنانظر:.المقدسىطاهرابن

الفضل.

.(م278-028هـ،952-502)ولةلدا،هريةالطا

بنطاهرأسسهاخراسانفيبدأتدولةالطاهريةالدولة

خراسانالمأمونولاهفقد.الثقاتالمأمونقوادأحد،الحسين

منكلهاالمشرقأعمالإليهأضافثمم،082هـ،502سنة

.خراسانفيلهقاعدةنيسابورفاتخذبغداد،

المأمونأقرم،822هـ،702سنةطاهرماتعندما

المأمونثقةالطاهريونفقابل،خراسانولايةعلىطلحةابنه

فيمثلاطاهربنعبداللهوكان،جانبهممنبالإخلاص

أبيه،حياةفيمصرالمأمونولاهفقد.الإخلاصهذا

أحوالها،وأصلحبها،الدولةعلىالخارجينعلىفقضى

العلويينوتتبعوا.والجزيرةالشاموعلىعليهاوالياوأقام

فيالعباسيةالخلافةمعوتعاونوا،حركاتهمعلىللقضاء

قارنبنالمازيارقاتلوا.المناوئةالحركاتعلىالقضاء

وقبضوا،المعتصمعلىخرجعندماطبرستانجبالصاحب

فيالعباسيينجانبإلىومالوا.المعتصمإلىوأرسلوهعليه

الصفارية.الدولةمعصراعهم

الثقافةمراكزمنمركزاعهدهمفينيسابوروأصبحت

لثوراتلتعرضهانتيجةالدولةهذهوسقطت.الإسلامية

وجهها.فيالصفاريينوقيامالعلويين

الدولة.،العباسيةبمالدولة،الصفارية:أيضاانظر

.شخصانالطاولةلعبفييشترك.لعيةالطاوول،

مستطلخشبيلوحمنتتكونوعدتها.النردأيضاوتسمى

فاصلبينهمايفصلنصفينإلىالخشبياللوعوينقسمونرد.

اللوحأوالداخليةالطاولةالنصفيناحدويكون،عمودي

اللو!أوالخارجيةالطاولةيكونالاخروالنصف،الداخلى

سهامشكلفيتقسيما42علىاللوحويحتوي،الخارجى

كليحتويأجزاءأربعةفيمجموعةوهي.نقاطتسمى
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مقسم.لوحع!للعصالطاولةلعبة

عشرةخمسبترتيباللاعبانيبدأ.نقاطستعلىجزء

ويحركالبدء.نقاطعلىفاعأوداك!لونذاتقطعة

فىنردينرميبعدأخرىإلىنقطةمناللعبقطعاللاعبان

وأقطعتانفيهانقطةنضعأنيجوزولابهما،الخاصالوعاء

قطعةاللاعبينأحدحطولو.المنافسينلعبقطعمنأكتر

ويوضع،المنافسيرفعواحدةمنافسةقطعةعليهانقطةعلى

يحطبأناللعبةإلىيعودأنوعليه،الفاصلالقضيبعلى

قطعةأييحركأنقبلالمنافساللاعببيتطاولةفى

يجمععندما.القضيبعلىالمرفوعةالقطهعلونمنأخرى

يبدأأنللاعبيمكن،البيتطاولةفياللعبقطعكل

51ادقطعهكليحركالذيواللاعب.اللوحمنلإخراجها

الفائز.هويكونالاخرقبلاللوحمن

وذلكوزهوابهرجةالطيورأكثرمنطائر،الطاووس

ولجماله.ريشهلكثرة

ويبلغ.الهنديالنوعهوألواناالطاووسأنواعوأكثر

بلونوصدرعنقوله.الروميالديكحجمالذكرحجم

.الطاووسجسمطولمراتخمسلحوطولهاححيلةحةمررلتحكلفيالحلفإلىريشهدثربمكنهالذكرالطاووس
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بنفسجيالسفلىالأجزاءولون،معدنيمخضرأزرق

ببقعالخططالأخضرالريشمنطويلصفوله،مزرق

لاالظهرمنينموالريشوهذا.العينشكلتشبهواضحة

صفوفالذكرينشرالتخصيبفترةوأثناء.الذنبمن

أمامالبكلءاستعراضهأثناءعطمةمروحةشكلفىريشه

ألوانمنبهرجةأقلوألوانهاأصغر،الأنثىوحجم.الأنثى

الريش.منالصفهذاللأنثىوليسالذكر.

وسريلانكا،الهندفيبريةحياةالهنديالطاووسيعيش

وقد.بالقرىالمزارعوفى،المدنمتنزهاتفيرؤشهويمكن

وسطوقائيةقيمةالمفرقةالداكنةالخضراءللألوانيكون

الطاووسويأكل.الألوانالمتعددةالاستوائيةالنباتات

،الحبوبإلىإضافة،والحشرات،والضفادع،الحلزونيات

يخربماوكثيرا.الشكلبصليةوالنباتاتالمثمرةوالحشائش

الريشبيضاءأنواعمنهتوجدوقد.المحاصيلالطاووس

فيالطاووسمنالأخضرالنوعويوجد.الناسبهايحتفظ

ذهبي.أخضروصدرهعنقهولونبموجاوهوماليزيا،بورما،

أرجاءكلفيالطاووسمنالمستأنسةالأنواعتوجد

تقلباتمقاومةالصغيرالطاووسيستطيعولا،العالم

وتقيم.تربيتهتصعبولهذا،الحارةالمناطقفيالطقس

عشروتضع،الأرضعلىمحميةبقعةفىعشهاالأنثى

بني.لونذاتأكثرأوبيضات

كانالطاووسيحملإلىكلأنحاءالعالمبوصفهشيئا

أريسطوفانيس،مسرحيةفيالطاووسذكروردوقدنادرا،

قبلالخامسالقرنفياليونانفيكتبهاالتيالطيور،

الفاخرةالمشويةالأطعمةمنيعدالطاووسوكانالميلاد.

الجميل.بريشهمحلىالمائدةعلىيقدموكان

-654اهـ،60-)33كيسانبنطاووس

ونشأولد،فارسمنأصله.عبدالرحمنأبواليمانيم(.572

فاضل،وفقيهثقة،محدث،التابعينلعساداتمن.باليمن

عبداللهعنروى.عباسابنعنالمكثرينومنزاهد،وعابد

،العاصبنعمروبنوعبدالله،عباسبنوعبداللهعمر،بن

أنهعنهوروي.وغيرهم،عبداللهبنوجابر،أرقمبنوزيد

عبدالله،ابنهعنهروى.الصحابةمنخمسينأدركت:قال

بنوالحكم،المكيوأبوالزبير،والزهري،منبهبنووهب

وهو،بمكةمات.الستةالكتبفيوحدشه.وآخرون،عتيبة

عبدالملك،بنهشامالأمويالخليفةعليهبالحوصلىمحرم

السنة.تلكحاجاكانحيث

القرنخلالربماالصينفيظهرفلسفيمذهباطويئ

القرنفىظهرتلديانةاسمأيضاهيوالطاوية،.مقالرابع

تأثيرهاالفلسفةلهذهكانالسنينمروعلى..مقالثاني

تاووكلمة.والغربالشرقفيوالكتابالفنانينعلى

التاوطريقةوتمثل،السبيلأوالطريقتعنيأساساكانت

الكونفيشيءكلمنيجعلالذيالسلوكأوالخصائص

الحقيقةلتعنيأيضاالكلمةوتستخدم.الآنكائنههوما

الفردية.السبلكلمنتتكونوالتيعموما

الطاويةمعتقداتتظهر.فلسفةباعتبارهاالطاوية

فيماتسميتهاعيدتوقدتزو،لاوهماكتابينفيكفلسفة

شوانغواد،والفضيلةالطريقنموذجأيبمتشنجتيتاوبعد

كتابهامتعددةمصادرمنمجموعةتزولاووادتزو.-

ردةمنهاجزءفيالأفكاروكانت.مجهولونومحرروها

فيالصينفيبرزتفلعسفةوهي،الكونفوشيةتحاهفعل

الميلاد.قبلالسادسالقرنحوالي

طيبةحياةيعيشواأنللناسيمكنللكونفوشية،وطبقا

بقواعدالاهتمامعلىيؤكدالذيجداالمنضبطالمجتمعفي

العامةوالخدمةوالأخلاقوبالواجب،الصارمالسلوك

الشخصهوآخر،جانبومن،الطاويةفيالأعلىوالمثل

حياةويعيشالتقليديةالاجتماعيةالالتزاماتيتجنبالذي

الطبيعة.منبالقربوتأمليةعفويةمتواضعة

والفنالأدبعلىعطمأثرالطاويةللفلسفةوكان

-36؟)5تاوشين-تاوكينشعريعبرفمثلا.الصينيين

حياةإلىوتوقهالدنيويةالأمورمننفورهعنم؟(472

الميلاديعشرالثالثالقرنبدايةوخلال.الطبيعةمعمتالفة

تعكسطبيعيةمناظر()هسايكويجويزايرسم

الطيعة.تجاهالطاويةالحساسية

الشعبية.الصينيةبالديانةتأثرت.ديانةباعتبارهاالطاوية

بشرهمالشعبيةالصينيةالديانةأتباعزعمفيالالهةومعظم

علىمنها،حياتهمفتراتخلالعاديةغيرقدراتأظهروا

،الأعمالرجالحمىحامي،ديجوانقدراتالمثالسبيل

.الميلاديالثالثالقرنخلالرفئالمنزلة

بأداءالكهانيقومإذ،وراثيكهانةنظاموللطاوية

الهةإلىالصلواتخلالهايقدمونالتيالعامةالطقوس

حالةفييكونالذي،الرئيسيوالكاهن.الشعبيةالديانة

وهذه.المتعبدينعنبالأصالةأخرىلالهةيصلى،انجذاب

جوانبيمثلونلكنهمالسابقفيبشراتكنلمالمعبودات

الطاوية.

إلىالوصولالطاويةبعفالجماعاتأعضاءحاولوقد

وأ،خاصةغذائيةطرقأو،والتأملالسحرطريقعنالخلود

قادوقد.المقدسةالنصوصترتيلأوالتنفسعلىالسيطرة

العديدلدراسةاتباعهامنالكثيرالطبيعةلمعرفةالطاويةسعي

والطب.والفلكالكيمياء،مثل،العلوممن

زوانجتزي.،لدينا،لاوزي،الكونفوشية:أيضانظرا
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الأطباايأخدحاصا.تدريامدربيرأناسسلوعيةتو!رهاالطبيةالرعاية

الصحية.الرعاية

الط!

ومعالجتهاالأمراضبدراسةيعنىوفنعلمالطب

منالمكتسبةالمعرفةعلىمبنيلأنهعلمفهومنها،والوقاية

علىيعتمدلأنهوفن،الدقيقوالتجريبالدراسةخلال

مجالفيالاخرينوالعامل!تالبارعينالأطباءتطبيقكيفية

وتشمل.المرضىمعيتعاملونحينما،المعرشةهذهالطب

ولهذا"المرضىوعلاجالأرواحإنقاذالطبأهداف

احتراما.المهنأكثرمنبعيدأمدمنذالطباعتبر،الصبب

فيالعاملينوالنساح!الرجالمنالآلافمنالكثيرويقضي

تقعفحينما.بالمرضىالعنايةأجلمنحياتهمالطبمهنة

لمساعدةمسرعينيندفعونالمستشفىعمالفإن،كارثة

عندمجهوداتهما،والممرضاتالأطباءويضاعف.المصاب!ت

.المرضانتشاريمنعواحتىالوبائيةالأمراصربانتشارالإنذار

أفضلوسائلعندائماالطبمهنةفيالباحثونوينقب

.المرضلمكافحة

الخليقة،ظهوربدايةمنذالمرضمنيعانونالبشرظل

هذاخلالتعرشواوقدتقريبا.عاممليون5.2قبلوذلك

مسبباتأوالبشريالجسمعملمنالقليلعلىالزمن

الخرافةعلىكبيرةبدرجةالعلاجواعتمد.المرض

إبانهائلاعلمياتقدماحقققدالطبأنبيد،والتخمين

شفاء-اللهبإذن-الممكنمنفإنهواليوم.الماضية!عنةالمائة

وشللالحصبةمنعليها،والسيطرةالأمراضمئاتومنع

تقديمفيمدربولىآخرودعاملونويساعد.الريضعلاحعاتقهمعلى

الأدويةجلبتلقدالصفراء.والحمىالدرنإلىالأطفال

العديدإلىالامالالحديثةالجراحيةوالعملياتوالعلاجات

مثل،أخرىوعواملالطبيللتقدمونتيجة.المرضىمن

وظروفالعامةالصحةحفظوتدابيرالتغذيةتحسن

منأكثرالآنالناسيعمرأنالمتوقعمنفإنهبمالمعيشة

يعيشونالناسأكثريكنلم،أم009عاموفي.الماضي

أنحاءبعضفىالناسفإناليومأماعاما،05منأكثر

المتوسط.فيمشةء7حوالييعمرونأ3العا

الناحيةمنتطوراأصئأكثرقدالطهبلأنونظرا

كانالماضيففيأيضا.تعقيداأكثرصارقدفإنه،أمحلميةا

بدونالحالاتمنكثيرفى،بالمرضىيعتنونالأطباء

المرضأنواعلمعظمالعلاجيتلقونالمرضىوكان،مساعدة

لمواليوم.المستشفىإلىيذهبونالقليلونوكان،المنزلفي

ذلكعنعوضا،فهم.بمفردهميعملونالأطباءيعد

تقديمويتعذر.التمريضفريقمنيتألفطبيافريقايقودون

أصبحتفلقد.بالمنزلالفريقهذاأمثالمنالمقدمةالرعاية

الرئيسيةالمراكزوالمستشفياتوالعياداتالصحيةالمراكز

الدولمعظمافيالطبيةللرعاية

الوأسعالمجالمنجزءاالغالبفيالطبيةالرعايةوتعتبر

تشمل،الطبيةالرعايةإلىفبالإضافة.الصحيةللرعاية

،الأسنانأطباءيقدمهاخدماتالصحيةالرعاية
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المبينةا!هـالمعداتيستخدم.الطبفيالأسماش!الأدواتبعض

الطبية.الفحوصاتإجراءفيعاليه

يراقب.المرضمكافحةفيالأطباءتساعدالتقنيةالتمميماتمنكثير

معلقة.تلفازيةشبكةع!السينيةالأشعةصورالأطباءهؤلاء

فيآخرونوفنيون،السريريونالنفسيونوالاختصاصيون

هذهوتتناول.والعقليةالبدنيةالصحةمجالاتمختلف

وأعضاءالأطباءمنالمقدمةالخدماتنمطأساصئاالمقالة

أخرىأنماطعنمعلوماتوتوجد.الاخرينالطبيالفريق

العربيةالموسوعةفيمستقلةمقالاتفيالصحيةالرعايةمن

قياس،الأسنانطب؟السريريالنفسعلمانظر:.العالمية

.أمرافالقدممعالجةالبصر،

الطبيةالرعايةعناصر

رئيسية:عناصرثلاثةمنالطيةالرعايةتتألف

الإصابة.أوالمرضعلىالتعرفأوالتشخيص-ا

ومنعبالصحةالارتقاء3-.الإصابةأوالمرضعلاج2-

.المرض

درجةعلى،صحيةمشكلةكلتتطلب.التشخيص

تشخيص.إلىوتحتاجطبيا،اهتماما،الخطورةمن

علىللمساعدةومهاراتأدواتالطيبويستخدم

يمد.بالمريضلحقالذيالتلفأوالمرضعلىالتعرف

أمشلةعنبالإجابةوذلك،الطبيبالتاريخالطيبالمرضى

يسألوقد.السابقةوبالأمراضللمريضالعامةبالحالةتتعلق

فيهما.المشتبهبالعلةتتعلقخاصةألمشلةالطبيب

عنيبحثفإنهما،فحصاالطبيبيجريوحينما

فيأيديهمأيضاالأطباءيستخدم.البدنيةالمرضعلامات

وجسها،الجلدتحتالموجودةالأعضاءعلىالضغط

وأ،الحجمأوالشكلعلىتطرأالتيالتغيراتعلىللتعرف

علىيدقونكما،عاديغيرلينأوصلابةعلىللتعرف

.الرئويالمرضمنالصادرةالأصواتإلىلينصتواالصدر،

.المعلوماتمنأخرىأنماطاالبسيطةالأدواتبعضوتعطي

الطبمنالمادرال!صتور!3الطبيبفسماعة

لقناةواضحارؤيةمجالالأذنمنظارويعطي،والرئتين

منالطيبيمكنفإنهالعينمنظارأما،الاذنوطبلةالأذن

العين.قاعفحص

يقرر،ال!بيالفحصوإجراءالتاريخمعرفةوبعد

اختباراتإجراءيمكن.اللازمةالفحوصاتإجراءالطيب

منعيناتوترسل.صحيأوجراحيمركزفيبسيطة

أجلمنالختبرإلىالحلقمنماسحاتأوالبولأوالدم

فيالطيةالختبراتوتساعد.العلميةالتحاليلمنالمزيد

ومجهريةكيميائيةاختباراتبإجراءوذلك،التشخيص

وأنسجته.الجسمسوائلعلى

الجعسممشاهدةإلىالطيبيحتاجالأحيانبعضوفي

يعكس،الصوتيةفوقالماسحاتفاستخدام.الداخلمن

السينية،الأشعةأجهزةأماصورا.تنتجصوتيةفوقموجات

فإنها،الحاسوبيالمقطعىالتصويرماسحاتفيهابما

تنظيرويعتبر.المادةعبرتمرلأنها،السينيةالأشعةتستخدم

بصريليفيبمصدرمزودمرنأنبوبباستخدام،الباطن

وهومباشرةالداخليةالأعضاءلرؤيةوسيلة،للإضاءةخاص

الداخلي.با!لنظاريعرفما

أ!!ئز!ء-ضء

ع،كا/!كاع/ح!!تن!و!*ئتي!*ى

3-كا!كائن،اصبربرلم

!

كاكاع--لأع؟!كاكا

!كا،كا-،على،3ص/تم?4-ؤءكأكا كاير!ءو-لمكالا!

ور!?د؟ءزر؟ضكاعلأ+لإ؟3بىءش-كالإأ

!ئن!!إ-كا؟

لإلا3!يز

3-كاىكا-كا

عصكاء

+كا-كا -
ص

عكا

3-ءكا

كاءكاء

3كا!3كا!خصدلا

كا-كا3
33ءد

كاكا
،كا!

لأص

لآكاكا3
!عكا!!
س-ء

ير/ء/؟كا"!ع

شسلأكا!-ءعدءكا

3؟كاءح-ع،ا
،،صا لأ"،-!3

*ء.كا!-ص
لأكاكا3كاير؟1؟!
ء!خ-د
!/لاع!ىعءخعار

كار، ص

3س/سكابنء 3-كاء-،

ءصعكاسلاع

"عء!7!كا

عكالىكاكا،يرك!

ع؟دترسكيم!
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يترألسهجراحيفريق

يضمبارعحراح

وأطباء،حراحةمساعدي

وفنيينوممرضاتتخدير،

دإحراءالفريقيقوم.طبيين

يعتمد.قلمفتوحعصلية

هذاعلىالأطباءمعظم

رعايةفيلمعاونتهمالمريق

مرضاهم.

التاريحمنالمناسبةالمعلوماتالأطباءويستخدم

التشخيصتحديدفي،الاختباراتونتائجوالفحص

الأكثرالأمراضمعالعموميونالأطباءويتعامل.النهائى

فىإليهايحتاجفإنهالمتخصصينالأطباءخبرةأماشيوعا،

.النادرةالحالاتتشخيص

والإصاباتالأمرأضمنعادةالناسيشفى.العلاج

يطمئنقدالحالاتهذهوفيخاص.علاجبدونالصغرى

تلقاءمنيلتئمالجسمويدعون،ببساطةمرضاهمالأطباء

علاخاتتطلبعامبوجهالخطيرةالامرأضولكننفمسه،

وأأدويةماطبيبيصفقدالحالاتهذهوفيخاصا.

آخر.علاجاأوجراحة

تشمل،معيمةطسيةخدماتيقدمونالمحيةبالرعايةالعاملون

مسن.لمري!ه!منتظمةبدنيةفحوصات

مناثنتينالسنينلآلافوالجراحةالأدويةأعتبرتوقد

.المرضلعلاجالرئيسيةالطرق

سنواتفيحدثتالتيالاكتشافاتجعلتوقد

التخديرومهدأمانا.أكثرالجراحةعشرالتاسعالقرن

لتطويرالعسبلوالتطهيرللمرضالجرثوميةوالنظرية

.المعقدةالعمليات

شملتأيضا،الطبفياكتشافاتهناكوكان

الأمراضعلاجفيتستخدمالتيالميكروباتمضادات

مرضعلاجفىيستخدمالذيوالإنسولين،المعدية

العلاجمثل،علاجاتاكتشافساعدكما،السكري

.الأرواحإنقاذفى،الوريديةبالحقن

الأحهزةأحدتبوساطةالمرضىأحدلظربفحصيقومعيونأخصائي

.العيونلفحصالإلكترودية



517الطب

وأالتالفةالأعضاءالطبيةوالأجهزةالأدويةوتقوي

والأمعاء.والكلىوالكبدوالرئتينالقلبفيهابما،الفاشلة

والعلاجالمؤينالإشععاعمثلمختلفةتقنياتوأفادت

والهندسةالصوتيةوالموجاتالليزروأشعةالكيميائى

.السرطانمثلالأمراضبعضعلاجفيالوراثية

المرضومنعبالصحةالارتقاءفىالأطباءيساعد.الوقاية

اللقاحاتيعطون،المثالسبيلعلىفهم.مختلفةبطرق

الكبدوالتهابالأطفالشللمثلأمراضمنللوقاية

وألتقويةدواءأوخاصغذاءبتناوليأمرونوقد،والحصبة

ويستطجع.المرضضدالطيعيةالدفاعوسائلمساعدة

وعلاجهابتشخيصهاكثيرةأمراضخطورةمنالحدالأطباء

باجراءالأطباءمعظميوصيولذا،.المبكرةمراحلهافى

يوصىكما.منتظمةبصفةعامةجسمانيةفحوصات

قدرعلىوالحصول،متوازنغذاءبتناولالمرضىالأطباء

الكشفبرامجتفيدقد.البدنىوالتمرينالراحةمنكاف

كما،الدرنمثلالشائعةالأمراضتشخيصفيالمسحي

إلىيؤديجسيماخطراتحملالتيالأمراضفيتستخدم

لخطرخاصةالمعرضةللمجموعاتتستخدموهي.الموت

05بينأعمارهنتتراوحاللائيفالنساء.بالامراضالإصابة

إصابتهننسبةترتفعاللائىالصغيراتوالنساء،سنة6وه

للإصابةعرضةأكثر،أسرهنمخيظفىالثديبسرطان

ف.المرانظر:.الثديبسرطان

،المرضمنالوقايةفيالمحليةالحكوماتوتساعد

مثلاتتأكدحيث،العامةالصحةإجراءاتعلىبالتأكيد

النفاياتمنللتخلصوجهازنقيماءلديهالمجتمعأنمن

.المجاريومياه

الطبيةالرعايةتوفير

عاليةطبيةرعايةالصناعيةالدولفيالناسلمعظميتوفر

الدولهذهوتشملإليها.يحتاجونحينما،المستوى

،المتحدةوالولاياتواليابانوكنداونيوزيلنداأستراليا

فيالناميةالدولبعضوتفتقر.الأوروبيةالدولومعظم

لرعايةالكافيةالإمكاناتإلىاللاتينيةوأمريكاوآسياإفريقيا

واحدطبيبلديهاالدولهذهفبعض.المستوىعاليةطبية

فييوجدبينما،نسمة000.06إلى000702لكل

نسمة.045لكلواحدطبيبالصناعيةالدولبعض

بادئفيالناسيحتاج،اللإصابةأوالمرضحالةوفي

العلاجلهميعطيأوويصفحالتهميشخصمنإلىالأمر،

الصحيةالرعايةمنالنمطهذاعلىويطلق.الضروري

مثلأطباءبهويقومالأوليةالطبيةالرعايةاسمالأساسية

دونمباشرةإليهمالناسيتوجهالذينالعموميينالأطباء

وإذا.الطبيالحقلفيعامأوآخرطبيباستشارةإلىالحاجة

يقومالذيالشخصفإن،خطرةأومعقدةالحالةكانت

وأماطبيبإلىالمريضيحولالأوليةالطبيةبالرعاية

.متميزةرعايةلهتقدمأخرىمؤسسةأومستشفى

عنتفصيليةمعلوماتالأطباءيكتب.الطبيبدور

علىخاضاتدريبامدربونأنهمكما،الإنسانجسم

هذاأجلمن.منهوالوقايةوعلاجهالمرضتشخيص

الحاسمةالقراراتكلاتخاذعنمسؤولونفإنهم،السبب

المريض.بحالةالخاصة

يقومبعضهم،الحديثالطبليأسامسيادورايؤدونبارعكلونفنيون

فىالمستخدمالحاسوبجهارمثل،معقدةمستشفىمعداتبتشعيل

،حراءيقوموبعضهم)أعلى(.الدمويةللأوعيةالضوئيالت!ككوير

)أسفل(.المرضتشخيصليالأطباءتساعدمعمليةاختبارات
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الذينالأطباءتقسيميمكن،المرضىبرعايةيتعلقوفيما

أطباء-ا:أساسيتينمجموعتينإلىالطيةبالرعايةيقومون

.صيوناختصاأطباء-02عموميون

الأوليةالطبيةالرعايةيوفرونالعموميونالأطباء

وهم،الأمراضمنكثيرةنوعياتيعالجونولكنهمفقط،

عنالنظربغضالأسرةفيعضولكلالرعايةيوفرون

.عمره

معظبمكان،الماضىني.الاختصاصيونالأطباء

نموانمتقدالطيةالمعرفةأنبيد،عموميينأطباءالأطباء

طبيبوجوديتعذرحيث،العشرينالقرنإبانسريغا

فإن،لذلكونتيجة.مهمتقدمكلعلىالوقوفيستطع

الأتمحافيتحخصصونالراهنالوقتفيالأطباءمعظم

يتخصصونمثلا،،الأعصابفاختصاعيم،خاصةطبية

فيالأطفالأطباءويتخصص،العصبيالجهازأمراضفى

نوعيةبتحسينالخاصالقسمويقدم.الأطفالأمراض

الطبيةللتخصصاتوصفاالتخمصات()الطبيةالرعاية

الأسامسية.

تزايدإلىوالتقنيةالطبمجاليفيالتقدمأدىوقد

أمراضمنيعانونالذينفالمرضى.الطيةالتخصصات

علاجمنفعاليةأكثرعلاخايعالجون،خاصبوجه،خطيرة

الأطباءمنالمتزايدةالكثرةمعولكن،الماضي

العاملينالأطباءعدد-المقابلفي-قلفقدالاختصاصيين

ال!ولية.بالعيادات

بعملهمالقيامالأطباءلايستطيع.الطبيينالعامليندور

الاخرين.البارعينالمهنيينمنالكثيرمساعدةدون

فيالأطباءمعجنبإلىجنبايعملنمثلا،،فالممرضات

تقدمكما،الطيةوالمراكزوالمستشفياتالعيادات

علىالاعت!اددونللمرضىكثيرةخدماتالممرضات

وتقوم.الدوائيةالوصفاتبتجهيزأ!ميادلةاويقومالأطباء.

حعسبخاصعلاجبإجراءالمعالجينمنمختلفةنوعيات

خدماتبارعونآخرونعاملونويقدم.أطهبيباتعليمات

السينيةالأشعةوأقسامالطيةوالمحتبراتالعياداتفي

لوظائفوصفاتقدمسوفالمقالةوهذه.العملياتوغرف

الطي.المجالفيالعاملينمنالختلفةالأنماط

الطبيةالرعايةتقدمأين

الأطباءمنكثيريمارس.الطبيبعملياتغرفةفى

فهم؟أساسيةطبيةجراحاتال!وليةالطبيةبالرعايةالمعنيين

يقدمالحديثالمستشفى

متاحةعيركتيرةخدمات

ويقومآحر.مكانأيفى

لإحراءالأطماءهؤلاء

عاجلةجراحيةعملية

.مروريحادثلصحية



المسافامشكلةعلىالتغلبيتطلبالناميةالدولفيالطبيةالرعايةتوفير

عاملاليساروع!.مروحيةطائرةبوساطةبورليوفينائيةمساطقإلىاليمين

محددةبأنواعويمدونهم،عياداتهمفيالمرضىيفحصون

.العلاجمن

وأبمفردهمإما،مهنتهمالأوليةالرعايةأطباءويمارس

أكثرأوطبيبانيقتسمحيثالأطباء،منمجموعةبصحبة

العملفإنولذلك،والمستخدمينوالأجهزةنفسهاالعيادة

يتكبدهاالتيالماليةالأعباءمنيخفضالأطباءمجموعةفي

أكثرخدماتتقديممنالأطباءتمكنوهي،طبيبكل

واحد.سقفتحت

غيرخدماتالمستشفياتتقدم.المستشفياتفي

عنايةالمرضىيلقىحيثآخر،مكانأيفيمتوفرة

الأطباءمنطاقممنساعة42لمدةمتواصلة

بصفةيعملونبارعينآخرينوعاملينوالممرضات

هناكتحريحيق-التعليميةالمستشفياتتقديم.مستمرة

الرعاياتأكثر-الطيوالتعليمالابحاثمنكثير

عنايةوحداتالمستشفياتمنلكثيرويتوفرتقدما.

لملاحظةإلكترونيةمراقبةأجهزةوتستخدم،مركزة

وهذه.مستمرةبصفةخطيرةبأمراضالمصابينالمرضى

عاليةتقنيةكفاءةذاتبأجهزةأيضامجهزةالوحدات

المرضى.لإنقاذ

المستشفياتمنالختلفةالأنماطعنأكثرلمعلومات

المستشفى.:أنظرتقدمها.التيوالخدمات

لمرضىأوليةطبيةرعايةالعياداتتقدم.العياداتفي

بالمستشفى.النزلاءغيرالمرضىوهم-الخارجيةالعيادات

عياداتوتدار.المستشفىمنجزءاالعياداتبعضوتعد

منمنظماتتديرهاأومجموعةفييعملونبأطباءأخرى

منكلاالعياداتبعضطاقمويشمل.المجتمع

أخرىعياداتوتضم،العموميينوالأطباءالاختصاصيين

منمحددةأنماطالمجتمعاتلبعضيتوفر.فقطاختصاصيين
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علىيظههرالذيالطيالفريقينتقلالأطباء.فيوالنقصالشاسعةت

الكاميرولى.فىللملاريااختبارايجريخاصاتدريمامدر!طبي

مرضوتعالجتشخصالتيتلكمثل،التخصصيةالعيادات

الجنسية.أوالنفسيةالأمراضأوالسكري

رعايةدورمنكثيرتضم.ا!لسنينرعايةدورفي

وهن.محترفاتممرضات-بهاالعاملينهيئةبين-المسنين

ساعة42لمدةرعايةإلىيحتاجونالذينالمرضىيستقبلن

بالمستشفى.الإقامةحالاتهملاتستدعيوالذينمتوأصلة،

منالكثيرويمتلك.منتظمةبصفةالمرضىالأطباءويزور

خاصة.ملكيةالمسنينرعايةدور

طبيةعنايةإلىالمرضىبعضيحتاج.المنزلفى

تعطىالتي،المتواصلةالرعايةعنمختلفةوهي.مستمرة

وتتكفل.التمريضبيوتأوالمستشفياتفيلمماعة42لمدة

المحليةوالسلطاتالصحيةالخدماتوكالاتمختلف

لهؤلاءمنزليةرعايةبرامجبتقديمالمستشفياتوبعض

والرعايةالعلاجمنمحددةأنماطاالبرامجوتقدم.الناس

التمريضية.

الطبيةالرعايةنوعيةتحسين

المنظماتمنعدديقوم.الطبيةا!لنظماتدور

وتشجع.الطبيةالرعايةنوعيةبتحسينوالدوليةالوطنية

علىوتساعد،والبحوثالطبيالتعليمالمنظماتهذه

قواعدتقويكما،الطبيةالممارسةمقاييستوحيد

المهنى.السلوك

العالميةالطبيةالمنظمةالعالميةالصحةمنظمةتعتبر

المعرفةوتبادل،العامةالصحةبرامجتشجعوهي.الرئيسية

فيالطبيةالرعايةنوعيةتحسينفيتتفانىكما،الطبية

.خاصبوجهالناميةالدول

والإمكاناتالمهنيينإلىالناميةالدولمعظمتفتقر

المناطقفيوبخاصة،الصحيةالرعايةمجالفيالمتاحة
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بتقييمخاصاتدريبامدربونأشخاصويقوم.الريفية

البيئةالاعتبارفيآخذين،المحليةالصحةمشكلات

الرعايةبرامجوتشمل.المرضوانتشاروالتغذيةوالمناخ

العياداتوزيارةوالممرضاتالأطباءتوفيرالطبية

الرعايةمساعدوويدرب.المستشفىإلىوالوصول

.كثيرةمنتظمةبواجباتيقومواكيالمحليةالصحية

الماءوتوفيرالحواملالنساءورعايةالتطعيماحملاتوتعتبر

!عالناسلمساعدةالمقدمةالخدماتمنبعفعاالنظيف

أصحاء.إبقائهم

وفودالتقت،أم789عامفى.للجميعالمحة

أتا-المافىدولة134منالمرسلةالعالميةالصحةمنظمة

غيرالتوزبغملاحظةبعد.أحالميةاالصحةلمناقشةبمنغوليا

أحدبانالمؤتمرونصرح،الصحيةللرعايةبالنسبةالمتكافئ

.م0002عامبحلولللجميعأصحةاهوالمؤتمرأهداف

أخاسااع!!يسصرءصحىمستوىتحقيقإلىهذاويهدف

واقتصاديا.اجتماعيامثمرةلحياةبالتمتع

فسلمداووكسدابنعلادشرمثل،متباعدةدولوتتجع

وتأخذللجمئ.الصحةمبادئ،المتحدةوالمملكةوتايلاند

الذاتيةالصحيةالرعايةمسؤولياتعاتقهاعلىالمجتمعات

الصحيةالرعايةالانالمكسيكيالدستورويكفل.لهم

المملكةمثلالعربيةالدولوفي.مواطنيهحقوقمنكحق

البرامجالحكومةتوفروغيرهما،ومصرالسعوديةالعربية

الجهاتوتهتم.الشعبلجمئأفرادالراقيةالصحية

للجمئ.الصحةبمبادئالصحية

بدرجةالطيالتقدميعتمد.الطبيةالأبحاثدور

الطبيونالباحثونويسعى.الطبىالبحثفاعليةعلىكبيرة

عن:معرفتنازيادةأجلمن

إصابتهكيفية2-.السليمالجسمعملكيفيةأ

منه.أصشفاءاأوالمرضمنعكيفية3-.بالمرض

يعملبينماكأطباء،الطبيينالباحثينبعضيعمل

البحثمعظمويجري.علميينباحثينمجردالاخرون

أبحاثايجرونقدأيضا،الأطباءولكن،مختبراتفيالطبي

المرضى.منمجموعاتبملاحظةوذلك

جزئيلحلإشاراتالطبيةالاكتشافاتمعظمتعطي

المشكلةفإنولذلك،العويصةالمشكلاتمنمالمشكلة

الباحثينأنبيد.كثيرينلأفرادعمل!شواتبعدفقطتحل

فقد.الأحيانبعضفيمثيرةاكتشافاتإلىيتوصلونقد

الباحثحققهالذي،الأطفالشلللقاحاكتشافكان

بدايةفيسالكإدواردجوناسالأمريكيالعلمى

البارزةالأمثلةأحد،العشرينالقرنمنالخمسينيات

البحثعنالمعلوماتمنللمزيد.المثيرةللاكتشافات

العلم.الظر:الطبي

الطبيالتعليمومتطلباتمعاييرتتشابه.الطبيالتعليم

الدراساتوتتطلبغالبا.العالمامتدادعلىدولةكلفي

منكبيرقدرتعلممنهاجدا،كثيرةمطالبالطبية

نأينبغيذلك،علىوعلاوةمحدود.وقتفيالمعلومات

طبيفحصلإجراءالمطلوبةالمهاراتالطلابيكتسب

خبرةاكتسابوبعد.المريضتاريخعلىوالحصول

المعرفةتطبيقالمتدربيستطيع،للمرضىأصسريرياال!صشف

.الناسمشكلاتعلىالنظرية

وخلال.الجامعةفيتعليمهمالطبطلابكليبدأ

عبرالطلابيرتقي،الجامعةفيسنوأتممبعإلىخمس

وتركيبوالفيزياء(والكيمياء)الأحياءالأساسيةالعلوم

الأعضاء،وظائفوعلم)التشريحالجسمووظيفة

وعلمالأمراض)علمالمرضوعمليات(الحيويةوالكيمياء

السريريةالدراسةسنواتوفي(.الدقيقةالحيةالكائسات

فيالمرضىملاحظةخبرةالطلابي!ضسب،الأخيرةا

.والعياداتاطستشفيات

فيتخصصفترةبقضاءالأساسىالتدريبينتهي

تخصصاتفيبالعملوذلكواحد،عاملمدةالمستشفى

والجراحةالعامالطب:التخصصاتهذهوتشمل.مختلفة

التخرجوبعد،الأطفالوأمراضالنساءوأمراضوالتوليد

السجلفىالدخولحقالجددالمؤهلونالأطباءيمنح

الحكومة،تؤسسهطبيمجلعي!يرعاهالذي،الوطنيالطي

كلهم.المهنةأعضاءقبلمنمعينوهو

فيعادة،والسريريالنظريالتدريبمنمزيديجري

التدريسهيئةأعضاءيمكنحيث،تعليميةمستشفيات

التخصصمنالعلياالدراساتطلبةالمتقدمةوالإمكانات

الطب.فروعأحدفي

.الكبرىالتخصصاتتمثلوزمال!تكلياتوهناك

الطب.مهنةمجالفيالروادالأعضاءمنمؤلفةوهي

الطيةالمستوياتعلىالمستقلةالهياكلهذهوتحافظ

قدالذينللمتقدمينامتحاناتبإجراءوذلك،القيا!مية

وتمثل،البحثتعززكما،التخصصيتدريبهمأكملوا

العالمأرجاءمختلفمناختصاصيونفيهشبادلمنتدى

والأفكار.المعلومات

عبرقائماالطبفىالتخصصظل.التخصصات

الأطباءكانالميلاديعشرالثامنالقرنفقبلالعصور.

الجراحونكانبينما،بالجامعةمهنياتعليمايتلقون

هذااختفىولقد.للمهنةتأهلفترةيقضون،مهنيين

المهنتاناعتمدتوأخيرا،المستشفياتبتأسيسالتميز

علىقادرينأصئالأطباءوحينما.واحداأسالمسياتدريبا

أضيقعلىاهتماماتهمركزوا،كثيرةحالاتعلاج

.لاتلمجاا
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وفي،اللازمةالصحيةالرعايةالختصالطيبيقدمالأطفالطبفي

مريض.طفلبفح!أطفالطبيبيقومالصورة

ويحدد.البالغينفىالمرضوعلاجتشخيصهوالطب

أجهزةأحدعلىبالتركيزممارستهممجالالأطباءمنكثير

جهازأووالأمعاء(،)المعدةالهضميالجهازمثل،الجسم

المناعةجهازأوالصماء(الغدد)مبحثالصماءالغدد

(.المناعة)مبحث

لأعضاءجراحيةعملياتتشملالعامةالجراحة

حالاتالعامةالجراحةاختصاصيويعالج.كثيرةوأنسجة

الجهازوأمراضوالسرطانالدوديةالزائدةالتهابمثل

الهضمي.

تحتللأطفالالصحيةبالرعايةيختصالأطفالطب

جديدافرعياتخصصاالمواليدمبحثويعتبرسنة.أءسن

.الخدجالأطفالوخصوصاالمرضىالمواليدرعايةمهمته

فيتحدثالتيبالمشكلاتيختصالشيخوخةطب

المسنين.ورعاية،الشيخوخة

العقليةالأمراضبتشخيصيختصالنفسيالطب
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تؤثرالتىوالمؤثراتالمجتمعصحةيغطيالمجتمعطب

الرعايةوتوفيروالبيئةالتغذيةمثل،السكانجميعفى

الصحية.

منالأسرةأفرادصحةعلىالإشرافهيالعامالطب

المنزليةبالرعايةالعموميونالأطباءويهتمالأعمار.كل

الوقائى.والطب

فيالسينيةالأشعةاستخدامهوالإشعاعيالطب

.ال!مراضوعلاختشخيص

تسببالتىالتغيراتدراسةيتناولالأمراضعلم

احتصاصيوويقوم.المرضعملياتعنالناتجةأو،المرض

الجسموسوائلالدممنعيناتبفحصالأمراضعلم

الاختباراتيراقبونوهمالمجهر.تحقوالانسجة

تأثيرهكيفيةأوالموجود،المرضماهيةلتحديد،المعملية

الجسم.في

التخديرأطباءيقوم.المجالواسعتخصصالتخدير

كما،الجراحةوقتوالعامةالموضعيةالتخديرعقاقيربإعطاء

بعضويركز.الجراحيةالعمليةخلالالمريضحالةيراعون

وأالأعصابجراحةمثل،مجالاتعلىالتخديرأطباء

وحداتأوالألمعياداتفىآخرونيعملبينماالتوليد،

الجراحية.واجباتهماحانبإلى،المركزةالعناية

يولد،شمأسذيأوالفف!!الحاملالمرأةرعايةيشملالتوليد

الولادةمابعدفترةوحتىالولادةمرحلةمنابتداءوالمولود

.مباشرة

أمراضوعلاجتشخيصيشملالنساءأمراضمبحث

للأنثى.التناسمليةالأعضاء

أمراضوعلاجتشخيصيغطيالقلبأمراضمبحث

الطبي،العلاجالقلبأطباءيجري.الدوريوالجهازالقلب

فيعملياتباحراءوالصدرالقلبجراحويقومبينما

.الكبيرةالدمويةوالأوعيةوالرئةالقلب

الأعصابأمراضبعلاجيختصالأعصابمبحث

الأعصابجراحوويقوم.والدماغالشوكيوالحبلالسطحية

العصبي.الجهازلامراضالجراحىالعلاجبإجراء

وتشخيصالعيندراسةهوالعيونأمراضمبحث

.العيونأمراضوعلاج

تخصصباسمأيفمايعرفوالحنجرةالأذنمبحث

أمراضوعلاجتشخيصويتناول،والحنجرةالأنفواالأذن

.والحنجرةوالأنفال!ذن

الجراحةفروعمنفرعوهووالمفاصلالعظامجراحة

والمفاصل.العظامتمزقاتأودأمراضلختص

أطباءهم)الرثوية(الروماتيزميةالأمراضاختصاصيو

والأربطةوالعضلاتالمفاصلأمراضويعالجونيشخصون

مبحث.،الرثويات:نظرا.لأوتاروا

بتجميلتختصالأعضاءوتجديدالتقويميةالجراحة

تختصكمامرض،أوبحادثةأتلفتالتىالجسمأجزاء

جراحوويتخصص.الجسمأجزاءفيالمظهريةبالتغيرات

والرقبة.الرأسفيوالوجهالفك

المفاجئوالجرحالمرضيتناولوالطوارئالحوادثطب

لطبقسمالمستشفياتمنلكثيريتوفر.المتوقعوغير

كما،والخطيرةالخفيفةالحالاتيعالجوالطوارئالحوادث

الإصاباتمراكزوتركز.النفسيةالطوارئحالاتيتناول

الذينوهم،شديدةإصاباتالمصابينالأشخاصعلى

وإلىالاختصاصيينأحداهتمامإلىماسةلحاجةي!صنون

عاجلة.جراحة

الأشخاصمنالعديديشترك.الصحيةالرعايةتعزيز

برعايةأوالعجزومنعالصحةلتعزيزإما،الطبيةالرعايةفى

الحكوميةالجهاتوتوفر.تأهيلهمفيوالمساعدةالمرضى

والدعمالصحيالتعليمالمتطوعينومجموعاتوالممرضات

الأساسى.

وبخاصة،الناسبرعايةالمهنىالعلاجاختصاصيويقوم

مشكلاتلديهمالذين،المزمنةالأمراضومرضىالمسنون

هؤلاءمرضىيحتاجوقد.اليوميةأنشطتهمإلىترجع

الأساسية،للمهاراتتعلمهمإعادةإلىالاختصاصيمات،

إلىمنازلهمتحتاجقدأو،والطهيالملالسارتداءمثل

مكتسب.عجزبسببتكيف

فيالمرضىيساعدونالطبيعيالعلاجاختصاصيو

ويتأكد.المكتسبةالإعاقاتعنالتعويضأوعلىالتغلب

المطلعونوهم،بالمستشفىالاجتماعيونالاختصاصيون

نأمن،للمرضىوالاجتماعيةالطيةالأوضاععلى

الخدماتكلتصلهم،المستشفىغادرواالذينالأشخاص

الاختصاصيونهؤلاءويقدم.الضروريةالاجتماعية

إلحاقهميستطيعونكما،وأسرهمللمرضىالمشورة

المناسبة.التدعيمبمجموعات

الطبيةالمهنمنكثيريتطبالتقنى.الدعمتوفير

يقوم،المثالسبيلفعلى.خاصةتقنيةمهاراتالهامة

كيميائيةاختباراتبإجراء،الختبراتفيالتقنيون

ويقوم.الدقيقالتشخيصفيإليهايحتاجقدومجهرية،

وباجرأءالسينيةللأشعةالمرضىبإعدادالأشعةمصورو

الصوتية،فوقالموجاتمثلالأخرىالتصويرتقنيات

المغنطيسي.بالرنينوالتصويرالحالحموبيالمقطعىوالتصوير

إشرافتحتأضصويراأجهزةبتشغيلأيضاالتقنيونويقوم

الأشعة.اختصاصىاسمعليهيطلقطبياختصاصي

التعقيد،فىغايةرعايةهي.المنظمةالمحيةالرعاية

الطيةوالرعايةالصحيالتعليممثل،خدماتوتشمل

طويلةوالرعاية،المستشفياتأوالعمومبنالأطباءبوساطة
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كثيرحققت.والمنازلالنهاريةوالمرأكزبالمستشفياتالمدى

وانخفاضا،المعديةالأمراضعلىسيطرةالصناعيةالدولمن

أمراضأنبيدالأعمار.فيوزيادةالأطفالوفياتمعدلفى

القلبأمراضمثل،جديدةأمراضمحلهاحلقدالماضي

هذهوعلاجتشخيصويعتمد.والسرطانالدماغيةوالسكتة

أكثرعلاجتوفيرتستطيع،متقدمةتقنياتعلىالأمراض

السكانيالتعدادويتزايدجدا.مكلفةأنهاإلالها،فعالية

إلىيؤديمما،الدولمنكثيرفيصعريعاتزايداللمسنين

الطبية.الرعايةعلىالطلبزيادة

القاضيالشاملبالهدفالدولمنالكثيرويسلم

طبىكحقللجميعمتاحةالكافيةالطيةالرعايةبجعل

يأفى،للتمويلالحاليةالطرقفإنذلكومع.أساسي

تكاليفارتفاعملاحقةلاتستيمصورها،منصورة

فيالأزمةهذهوتستمر.العلاص!علىوالطلبالطبيةالرعاية

.بنجاحعليهاالتغلبمندولةأيتتمكنولمالتصاعد،

الطبيؤسس!الأخرىالدولوبعض،الصينفي

الطيةالإمكاناتكلأنبمعنىتماما.اشتراكياتأسيسا

من،الطبيينالمستخدمينكلعلىوينفق،الشعبيمتلكها

بلاطبيةرعايةمواطنكلويتلقى،العامةالماليةالاعتمادات

جدا.قليلةبنفقاتأومقابل

تأمميساالطبيؤمس!،الأخرىالدولبعضوفى

،معروفمثالخيرإنجلتراوتعتبر،كبيرةبدرجةاشتراكيا

الإمكاناتمعظمفيهاالمركزيةالحكومةتمتلكحيث

توفركماالطيين،المستخدمينمعظمأجوروتد!،الطبية

قليلة.بنفقاتأومقابلبلاالطبيةالرعايةمعظم

أوروبادولمعظمتشمل-كثيرةأخرىدولوفي

بصفةاشتراكياالطبيعتبر-وأسترالياواليابانالغربية

الإمكاناتمعظمتمتلكلاالمركزيةفالحكومة،جزئية

مهنايمارسونالذينالأطباءمعظمأجورتدفعولا،الطية

توفروطنيصحيتأمينخطةالدوللهذهأنبيدحرة،

أنفقهاالتىالنقودمعظمتردأو،المجانيةالطيةالرعاية

طريقعنالخطةهذهوتمول.الطبيةالرعايةعلىالمريض

إجباريةوهي،الدولمعظمفيالاجتماعىالتأميننظام

الأمرويقتضي.الاجتماعيالتأمينيشملهمالذينللعمال

بيد،الوطنيةالخطةفيالمشتركينللأطباءمحددراتبدفي

ويتم،مستشفاهماوطبيبهميختارواأنللمرضىيجوزأنه

الخليجدولمثلالعربيةالدولبعضفيالنظامهذاتطبيق

هذايطبقكما،السعوديةالعربيةالمملكةوخصوصاالعربية

كافةعلىالصحيالتأمينيطقحيثأيضامصرفىالنظام

طلبةليشملأيضاامتدكماالدولةوموظفاتموظفي

الرعايةتقديمأيضاتكفلأنهاإلىبالإضافة،المدارس

مستوياتهم.حمسبللفقراءالصحية

صحيةرعايةوهو-الختلطةالطبيةالرعايةنظامويعتبر

مع،مباشرةبطريقةأوالتأمينبوساطةنفقاتهاتدفعخاصة

مثلدولفىكأوذجا-للفقراءالدولةمنالعطاءبعض

غيرعامبوجهالطبيةوالخدماتوالهند.المتحدةالولايات

والمستشفياتطباءالأيميلحيثمتساويابمتوزيغاموزعة

بهالايوجدقدالناميةالدولفبعض.المدنعلىالتركيزإلى

النائية.القرىفيالوافدةالفقيرةالمناطقفيطبيعلاج

توفيرالدوليةداتالمساءووكالاتالحكوماتوتحاول

والمولداتالم!-ضاتبمساعدة،القرىلهذهخدمة

المتطورالصحىوالت!لميمالمتنقلةوالعيادات()القابلات

التقليديينللمعالجين

تاريخيةنبذة

كما،الناسمنكثيراعتقد،التاريخقبلماعصورفي

الشريرةالأرواحأوالال!قغضبأنالأساطير،فيجاء

رغبةإشباعينبغيالمريضيشفىولكي.المرضيسبب

أحدوفي.الجسممنالشريرةالأرواحطردأو،الآلهة

الذينالأولينالكهنةواجبالمهمةهذهأصبحتالعصور،

بالسحر.المرضيعالجون

نشراسمعليهاأطلمقالتيالجراحيةالعمليةكانت

هذهوتتضمن.معروفجراحيعلاجأولالجمجمة

المريض.جمجمةلتثقيىبحجريةأداةاستعمالالعملية

تاريخهايرجعالجىكاجمتلكمنأحافيرالعلماءواكتشف

كانوا،البدائيينأناالمحتملومن.سنةالافعشرةإلى

كانواالتيالأرواحلإطلاؤ،،العمليةهذهباجراءيقومون

العقليةوالأمراض،الصداعنمسؤولةأنهايعتقدون

كانتالجمجمةنثسعمليةفإن،ذلكومع.والصرع

جراحونهناكوص،زال.الحالاتبعضفىالراحةتسبب

إصاباتمنمحددةنوعياتلعلاجالعمليةهذهيمارسون

.الدماغعلىالضغط

قد،التاريخقبلفي!!االناسيكونأنالمحتملمن

وعلى،كأدويةأست!!الهايمكنكثيرةنباتاتاكتشفوا

تخفيففىالصعصافقلفاستعمالفإن،المثالسبيل

فيالأطباءويعلم.الست!نآلا!تإلىتاريخهيرجعقد،الألم

مادةعلىيحتويالصفصافقلفأنالحاضرالوقت

الساليسيلات،مجهوعةإلىتنتمىمادةوهيالساليسين

الأسبرين.صنعفيتستخدمالتي

حواليمنذ.الأودطالشرقفيأصول

شيدواالذينالف-ماء،المصريونشرع.مق003.عام

تحقيقفي،العالمفيالعظيمةالأولىالحضماراتمنواحدة

منذعاشالذيتبإيمحمالمصريوكان.هامطبيتقدم

علىبالاسمدحرفطبيبأول.م،ق0265حوألي
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الأساطيرفيجاءكماالمصريونعبدهوقد.العالممستوى

المرضى.يشفيأنهمنهماعتقاداللشفاءكإلهذأكبعد

إيمحوتب.انظر:

في.مق2ء..عاممنذالمصريونالأطباءبدأ

الأسنانأوالعيولىأمراضبعضهمعالجحيث،التخصص

وأصدر.الباطنةالأمراضفيآخرونتخصصبينما،فقط

أمحظاماعلاجكيفيةيب!تكتا!أولالمصريونالجراحون

والأورامالسطحيةوالخراجاتالمكسورةأوالخلوعة

.والجروخوالقروخ

الشرقمنطقةفيأخرىقديمةحضاراتصعاهصت

فيمثلا،علماؤهامعاهمفقد.الطبيأضقدمافيالأوسط

عشرالثالثالقرنحواليمنذالوقائيالطبفيتقدمإحراز

تاماعزلأفرضواحيثالميلاد،السائقب!!القرنإلى

المعديةوالأمراضوالجذامأصسيلانباالمصابينللمرضى

الحمزيروأكلىأحامةاالآبارمياهتلوثمنعواكما،الأخرى

.المرضتحملالتي،الأخرىوالأطعمة

أ!مارساتالعضالصينيينقدماءطوروالهند.الصين

العالب.فيتغييربدونالحاضروقتناإلىانتقلت،الطية

قوتين،للحياةبأدالاعتقادعلىالتقليديالطببنيولقد

المرضوينشأ،الإنسانجسمداخ!!تجريانويابخينهما:

ولامشرداد.القوتينهاتينتوازنفياختلاليحدثحينما

لوخزوذلكبالإبر،الوخزممارسةالصينيونابتكر،التوازن

ينجريانعلىتسيطرأنهايعتقدالجسممنأجزاءفىإبر

حتىبالإبرالوحزطريقةيمارسونالصينيونزالوما،ويانج

فيأصشعبيةامنشيئاالطريقةهذهاكتسبتوأغد.الان

بعضعلاحفيأحياناتستخدمحيث،الغربيةالدول

اربر.باالوخز:انظر.ال!مراض

الممارسةنظممنأصئنظام،القديمةالهندوفى

يؤكدوهومعروفا،نظاماأيورفدا،اسمعليهيطلق،الطبية

الساوالقرنينخلال.وعلاجهالمرضمنالوقايةعلى

أيورفدالطريقةالممارسونأظهرالميلاد،قبلأصسادسوا

أجرىولقد،والجراحةالأدويةعنللإعجابمثيرةمعرفة

منها،العملياتمنكثيرةأنواعابنجاحالهنودالجراحون

التجميل.وجراحةالبترعمليات

ذروتهااليونانيينقدماءحضارةبلغتوروما.اليونان

منالحقبةهذهوخلالالميلاد،قبلالخامص!القرنخلال

لإلهأنفسهممكرسينالمعابدفيالمرضىاحتشد،الزمن

عنباحثين-يزعمونكما-أس!سليبيوساليونانىالشفاء

الطيببدأذاتهالوقتفيأنهبيد.سحريةعلاجات

طبيعيةأسباباللمرضنيوضحبنأبقراطالشهيراليوناني

بأنهعرفطبيبأصئأولالطبيبهذافإنولذلكفقط،

الدينية.الممارسةعنمنفصلاوفناعلماأطبااعتمر

الطبيةالأخلاقياتعنتعبيروهو،أبقراطقسمويع!!ص!

يكونأنيحتملولكن،لأبقراطالساميةالمثاليات،القديمة

نفسه.أبقراطغيرمصادرعدةمنتألفقدالقسمهذا

أبقراطقسمأساسعلىالحديثةالطبيةالأخلاقياتوتبنى

.أبقراطان!:،القسمنصلمعرفة

شيئارومامدينةهزمتالميلاد،قبلالرابعالقرنحلال

،واليونانمصرفيهبماالمتحضرالعالممعظمفشيئا

مصرمنالطبيةمعرفتهمالرومانيينمعظمواكتمسب

العامةالصحةمجالفيالطيةإنجازاتهموكانت،واليونان

بليون1.1تحملمائيةقنواتاشومانبنىكبير.حدإلى

جهازاأيضاوشيدوايومئا،روماإلىالعذبالماءمنلتر

روما.فىالصحيللصرفممتازا

تتقبتتضمىكاتعم!يةالجمجمةنشر

.الشريرةالأروا!لإطلاقرمما،الح!حمة

وأدواتاهشررةالحمجحةهدهوحدت

تاريحهاويعودبيرو.!ىأعلاهالمبينةالقطهع

..مق0008دحوإلى

جمشيي!:لاحمر،!س!---.

إلىالط!القدماءاليونانيونالأطباءرفع

الخامس)القرلىأعراطوكاد،علميمستوى

الصورةوفيالتطور.لهدارائداالميلاد(تمل

شاسا.يفحصيونالىطبيصأعلاه

)حوالطأوروبافيالوسطىالعصورخلال

الأطباءاكتمسب(الميلاديعحترالرابعالقرد

.العربمعلميهمم!العل!يةالمعرفةم!قليلا

فكلتضميدقوتهكلأعلاهالطميبيستحدم

.المستطاعقدرحكامبيمكسور
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فىالطبمارسالذيجالينوساليونانيالطبيبقدم

الطبفىالإسهاماتأهمالميلاديالثانيالقرنإبانروما

،الحيواناتعلىتجاربوأجرى،الرومانيالعصرفي

المؤسسةالطيةالنظرياتأولىإبرازفيمشاهداتهواستخدم

مؤسسالسببهذاأجلمنويعتبر،العلميةالتجاربعلى

التشريحفىمعلوماتهلأننظراأنهإلا.التجريبيالطب

أبدىفلقد،الحيواناتتجاربعلىأساسامعتمدةكانت

جسمعملبكيفيةيتعلقفيماالخاطئةالملاحظاتمنكثيرأ

نظرياتهوصففىعديدةكتباجالينوسوكتب.الإنسان

لمئاتالأطباء،الن!ياتبهذهاسترشدولقد،الطية

الخطأ.يشوبهمنهاكثيراأنرغم،السنين

طريقتينالجاهليةفيالعربعرف.العربعندالطب

نباتيةعقاقيرمنخبروهماثموالعرافةالكهانةهماللعلاج

أطباءأبرزمنوكانوالفصد.والحجامةالكيإلىبالإضافة

والحارثأودبنيطبيبةوزينبالحميريزهيرالحقبةتلك

.كلدةابن

برعفقد.العباسيةالدولةإبانالعربيالطبشأنعلا

الجرأحيكالطبعديدةطبيةمجالاتفيالعربالأطباء

ومنالحديد.وعلاجاليدعملاسمعليهأطلقواالذي

منتمكنمنأولكانواأنهمالجراحةمجالفيإسهاماتهم

كما.المهبلطريقعنالنساءلدىالمثانةحصىاستخراج

فىنجحمنأولكانأم(350هـ،427)تالزهراويأن

الهوائية.القصبةفتحعمليةإجراء

)الخدر(المرقداكتشاففيالعربإلىالفضليعود

منأولكانواأنهمعلىيدلماالقرائنمنوهناك،العام

الإسفنجبامشخدامالاممتنشاقطريقعنالتخديراستعمل

باسملديهمعرفالذيالعيونطبطورواكماالخدر،

وكذلكالعينمنقالأز)الماءقدحفيبرعواوقد،الكحالة

وتناول)الساد(.بضالأبالماءلقدحأخرىعملياتأجروا

وضمن،والولادةالىصاءأمراضوالمسلمونالعربالأطباء

فىوالعشرينا-لاديالقانونمنالثالثالجزءسيناابن

النساءأمراضعنلملأمفصصكلاماالطبفيالقانونكتابه

إلىإشارتهفىسصصقهالهيثملابنويسجل.والولادة

كانكما.النفسىالعلاجفيوالإيحاءالموسيقىامشخدام

قائمكعلمالطبءنالصيدلةفصلفيالفضلللعرب

بذاته.

منتمكنالنفيسابنأنفنجد،التشريحمجالفيأما

وبذا،الرئةفيتجريالتيالصغرىالدمويةالدورةاكتشاف

الدمويةالدورةليكتثفهارفيلوليمالطريقمهد

هـ،61)9أجغدادياعبداللطفانتقدكما،الكبرى

جمجمة،000.2منأكثرفحصأنبعدأم(،222

أبوالطريواكتشف.العظميللهيكلجالينوسوصف

وكان،الجربداءرر.لقاحام(679هـ،636)تالحسن

الجدريوصفمنأولم(239هـ،131)تالرازي

دقيقاسجلاناوي41كتابهويعد،بوضوحوالحصبة

العربالأطباءحافظوقد.مرضاهعلىالسريريةلملاحظاته

التجربةتؤازرها4صادفعلميةروحعلىوالمسلمون

عنخارجةتأثيراتإلىالأمراضيعزوافلموالملاحظة

سبقتهمالتيماراتالحصأطباءفعلكماالطيعيالنطاق

شاعتوقدالبشر.بنيلاثامعقائاالأمراضرأواالذين

ماخلالأوروبافىوغيرهماوالرازيسيناابنكتابات

فىأعمالهم،أثرتأوروبافىالوسطىبالقرونسمي

التفاصيلمنلمزيدشؤ.006منلأكثرفيهاالطبيالتعليم

إطب(.)اوالمسلمينالعربعندالعلومانظر:

بدأتالتشريحعنعلميةدراسةأول

حولام435عامفزاليوسأندرياسبكتاب

منالرسمهذا-الب!ثريالجسمتركيب

الشوكيةالأعصابيبينالكتاب

)القرنباريلأمبرواالجراحيالتقدم

فىالخياطةشحم!(الميلاديعشرالخامس

جلدعلىملصوقةالقمايقمنقطع

ذاته.الجلدفيالخياطةسبدلاالمريض

لطفللقاحايعطىجنرإدوارد

للقاحجنرا!ششافأدىأم.697

أيضاتمنعلقاحاتظهورإلىالجدري

.كحيرةأخرىأمراضا
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منسلسلةأوروبااجتاحتالوسطىالعصورأوروبا

تفشيوبدأ.الوسطىالعصورخلالالوبائيةالأمراض

خلالذروتهوبلغالميلاديالسادسالقرنفيالجذاممرض

الرائالقرنمنتصفوفي.الميلاديعشرالثالثالقرن

يعرفالذي،المروعالطاعونتفشىتسببالميلاديعشر

سكانثلثمنيقربماوفاةفيالأسودا!لوتباسمالان

الجدريأصاب،الوسطىالقرونفترةوخلالأوروبا.

.الناسمنالالافمئاتأخرىوأمراض

مدرسةأولوإقامةالمستشفياتمنالعديدتأسيسكان

العصورخلالأوروبافىالطيةالإنجازاتأهمجامعيةطبية

مئاتالنصارىمنمجموعاتوأسست،الوسطى

القردوفي.الجذامضحاياأجلمنالخيريةالمستشفيات

بحساليرنوطبيةمدرسةفىالعملبدأالميلاديالعاشر

أوروبا.فيالطيللتعليمالرئيسيالمركزأصبحتبإيطاليا،

أنشئتالميلاديينعشروالثانىعشرالحاديالقرنينوخلال

عشرالثانيالقرنينوخلال.أوروبافىمهمةأخرىمدارس

جزءاالمدارسهذهمنأصئثثير،الميلاديينعشروالثالث

إيطاليافيبولونياجامعةمثل،النشأةحديثةجامعاتمن

فرنسا.فيباريسوجامعة

جديدةعلميةروحظهرت.الاوروبيةالنهضة

الثقافيةالحركةوهى،الأوروبيةالنهضةعصرخلال

ما003عاممنالغربيةأوروباأرجاءعمتالتيالكبرى

الحقبةهذهقبلتقريبا.الميلاديعشرالسابعالقرنإلى

تشريحممارسةالمجتمعاتمعظمحددت،الزمنية

قاطعا،تحديداالعلميةالدراسةأجلمنالبشريةالأجسام

تراختقدالتشريجعضدصدرتالتيالقوانينأنبيد

منأصبح،لذلكونتيجة،الأوروبيةالنهضةعصرخلال

جسمعلىحقيقيةعلميةدراساتأولإجراءالممكن

.اللإنسان

السادسالقرنوبدايةعشرالخام!م!القرنأواخرخلال

بإجراءدافنشيليوناردوالفنانقامالميلادررن،عشر

،الإنسانجسمتشريحعنالمزيدلمعرفةعديدةتشريحات

أكثرشملتالرسوممنسلسلةفيمشاهدأتهسجلولقد

طبيبوهو،فيزاليوسأندرياسقامكمارسما،075من

العديدبإجراءلمايطاليا،بادواجامعةفيالطببكليةوأستاذ

كتابةفيمشاهداتهفيزاليوسواستخدم.التشريحاتمن

حولسميالبشريالتشريحعلمعنعلميكتابأول

هذاحلولقدأم(،)543البشريالجسمتركيب

تدريجية.بصورةسيناوابنجالينوسكتبمحلالكتاب

فىالطبعلمفيبارزةإسهاماتآخرونأطباءأسهم

فرنسىجراحطورولقد،الميلاديعشرالسادسالقرن

حتىالجراحيةالتقنياتفىباريأمبروايدعىعسكري

المثالسبيلعلىعارضفلقد.الحديثالطبأبااعتبر

لمنعالمغليبالزيتالشائعةالجروح)حرق(كيممارسة

بوضعوذلكضررا،أقلطريقةبهاواستبدل،العدوى

طبيعيا.التئامايلتئمكىالجرحعلىتركهثم،خفيفمرهم

،سويسريطبيبوهوبارمميلسوس،فيليبسركزولقد

كثيرمنوأستنتج،الأدويةتحضيرفىالكيمياءأهميةعلى

العناصرأحدأنعناصرعدةعلىتحتويالتىالأدويةمن

آخر.عنصرفائدةيبطلقد

وليمالإنجليزيالطبيبقام.الحديثالبحثبدايات

عشرالسابعالقرنمطلعفيتجاربعدةبإجراءهارفي

درسولقد.الجسمفىالدمسريانكيفيةلمعرفةالميلادي

النفيسابنالمسلمالطبيبأمثال-هارفيقبلالعلماء،

وبصورةمرةأولعملياطبقبالأتيرالتخدير

بالولاياتالعامماساشوسيتسبمستشفىعلنية

على.أم846عامفيالأمريكيةالمتحدة

الدواء.يعطيمورتولىوليماليسار،

التمريضطرقأدخلتنمايتجيلفلورنس

-1)853القرمحربحلالالحديثة

أم(.856

الجروحرشتصصتبالتعقيمالجراحة

التكر.العدوىلمنعال!صلوليكبحمض

.أم865عامفيالوسيلةهذهليسترجوزيص
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ويمرالرئةفيتجريالتيالصغرىالدورةاكتشفالذي

درسهارفيولكن.الموضوعهذا-القلبإلىخلالهاالدم

البشرعلىتشريحاتأجرىحيث،كاملةالمشكلة

الإنساننبضعلىدقيقةدراساتأجرىكما،والحيوانات

كمضخةيعملالقلبأناستنتجولقد،قلبهوضربات

ولقد.الجسمأجزاءكلإلىالشرابنعبرالدمتدفع

مامثلالأوردةعبرالقلبإلىيرجعالدمأنأيضاأوضح

الرئتين.فىينقىالدمأنمرةلأولالنفيسابناكتشف

)الطب(.والمسلمينالعربعندالعلومانظر:

القلبحركةعنبحثفيمشاهداتههارفيوصف

عناكتشافهويعتبرأم(،)628الحرواناتفيوالدم

تحققولقد.الطيالتاريخفيتحولنقطةالدمدورانكيفية

الجسمعملكيفيةمعرفةأنمن،هارفىبعدالعلماء،

الجسم.تركيبمعرفةعلىتعتمد

عالمبدأ،الميلاديعشرالسابعالقرنمنتصسففي

مجهراستعمال،ليفنهوكفانأنطونيدعىهاوهولندي

هذهعلىويطلق.المجردةبالعينالمرئيةغيرالكائناتلدراسة

.الميكروباتأوالدقيقةالحيةالكائناتاسماليومالكائنات

الميلاديعشرالسابعالقرنسبعينياتمنتصفوفي

اسمبعدفيماعليهاأطلقميكروباتليفنهوكاكتشف

الطبيعة،فيالميكروباتدورليفنهوكيفهمولم.بكتيريا

بعضأنلاكتشافأخيراالطريقمهدبحثهولكن

.المرضتسببالميكروبات

أكثرمنواحداالجدريكان.المناعةعلمتطور

،للعدوىنسبةأعلىحملكما،للرعبالمثيرةالأمراض

بحياةأودىفقد.الميلاديعشرالثامنالقرنخلالوذلك

الاخريننفوسفيالذعروألقىعام،كلالناسمنالكثير

يشفىحينماأنهسنينالىلمئاتالأطباءوعرف.الحياةمدى

لعمرضدهمناعةيكتعسبفإنه،الجدريمنشخص

أحياناالناسالأطباءلقح،المناعةهذهتكتعسبكي.طويل

إصابةيصابواأنأملعلى،الجدريإصابةمنمأخوذةبمادة

خطرا،التلقئثانهذاأنبيد،المرضمنفقطخفيفة

منبدلاخطجرةإصاباتالناسبعضعلىظهرحيث

.المرضآخرونملق!حونأشخاصنشركما،خفيفةإصابة

يدعىإنجليزيطصجباكتشف،أم697عامفي

لقححيث،المرضض!ررالناسلتلقيحآمنةطريقةجنرإدوارد

أصيبولقدالبقر،3؟جدرإصابةمنبشىءصغيراصبيا

مننسبياخطراأقليعتبرالذيالبقر،بجدريالصبي

لمحنرحينماولىشالإنسانيصيبالذي،الجدري

يعتللمفإنهاب!دري،إصابةمنبشىءذلكبعدالصبي

فيجنرحقنهالذيالبقرجدريساعدحيث،بالمرض

كانتلقد.الجدريضدمناعةبناءفي،الصبيجسم

علاجوأولمسجلرسميلقاحأولالتقليديةجنرتجربة

الجسم.مناعةجهازلتغييرناجح

السنين،لالافالأطباءحاولمخدر.أولاكتشاف

كحوليةمشروباتباعطاءالجراحةفىالألمتسكين

يأيثبتلمولكن،الأخرىالأدويةومختلفوأفيون

الأثيراكتشافتمأر،إلىالألمتخفيضفيفعاليتهدواء

عشرالتاسعأقرنأمنالأربعينياتفيوالكلوروفورم

الخدراتأحدباست!!الالأطباءواستطاع.الميلادي

فيماممكناإجراؤهاي!نلمجراحيةعملياتإجراء،الفعالة

.الأحوالمنحالبأيمضى

علماسمعليهايطدقف.للمرالعلميةالدراسة

كانولقدعشر،التا!سعالقرنخلالنشأالذيالأمراض

دقيقةحيهكائناتأولكانتالجمرةجراثيم

كوخروبرتأحرز.للمرضكسببمعرودة

المبينةالجمرةجراثيموخطط،الاكتشاف

.أعلاه

رونتجنلويلهلمبمةقلىسينيةأشعةع!ورة

هـ.اكظوحاتملزوحتهاليسرىاليدتبين

الذيالعامديالصورةرونتجنالتقط

السينية.الأشعةديهاكتشف

يعملالىوهماالراديومم!خشثاكوريوبيرماري

الحمسيحياتسصتص!حتىمحتبرهما.في

استحدامايستخدماديوما!كانامحمتريناالقرن

السرطاد.علاجفيواسعا
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لهدهرائدا،ألمانىوعالمطبيبوهوفيركو،رودلف

طبيعةلمعرفةالوحيدةالوسيلةأنفيركواعتقد.النشأة

ولقد،المصابةالجسمالخلاياالدقية!الفحصهي،المرض

،والدرناللوكيميامثل،أمراضعلىمهمابحثاأجرى

تطورا،الأكثرالمجاهرظهوربعدممكنةدراساتهوأصبحت

.الميلاديالتامئكلشرالقرنمطلعفىوذلك

عشرالتاشعالقرنأواخرفىالتحسنفيالتمريضبدأ

نايتنجيلفلورنسضربتبعدماأم(،856-)1853

فىأسستهالذيوبالتدريب،القرمحربخلالمثلا

.بلندنثوماسسانتمستشفى

تقدماالميلاديالتامئكلشرالقرنفىالعلماءأحرز

خلالدلكوقبل.المعديالمرضأسبابمعرفةفيكبيرا

بذوراأنالدارسوناقترح،الميلاديعشرالسادسالقرن

واءمتولقد،الامراضبعضتسببمرئيةغير،دقيقة

عشرالسابعالقرنفيليفنهوكاكتشفهاالتيالبكتيريا

عشرالتاسعالقرنأواخرفي.الوصفهذا،الميلادي

وروبرتبالمشيرلويسأجراهالذيالبحثأسس،الميلادي

متينا.تأسيساللأمراضالجراثيمنظريةكوخ

نأعلى،لامعفرنسيكيميائيوهوباستير،برهن

الميكروباتمنمعينةأنماطاوأن،حيةكائناتالميكروبات

يوقفمعينةميكروباتقتلأنأيضاأثبتولقد.المرضتسبب

طريقة،ألمانيطبيبوهو،كوخوالتكر.معينةأمراضانتشار

ولقد،معينةأمراضحدوثتسببالتىالبكتيريالتحديد

تسببالتيالجرثومةعلىالتعرفمنالطريقةهذهمكنته

والماشية.الناسيصيبخطرمرضوهوالجمرةمرض

لهميكروبأولالعصويةالجمرةجرثومةأصبحت

آخرونعلميونباحثونواتبع.معينبمرضأكيدةعلاقة

اكتشفعشر،التاسعالقرنولنهاية.الرائدينهذين

عنالمسؤولةالأخرىوالميكروباتالبكتيرياأنواعالباحثون

والدفترياوالكوليراالدبليالطاعونمثل،معديةأمراض

والكزازالرئويوالاأضهابوالملارياوالجذاموالدوسنتاريا

.لدرنوا

النظافةالمستشفياتأولت.بالتعقيمالجراحةإدخال

فكانتعشر،التاسعالقرنمنتصفقبلالعنايةمنقليلا

الجراحونأجرىكماغالبا،قذرةالع!لياتغرف

المرضىنصفنحوتوفىولقد.العاديةبالملابسالعمليات

أكدأم،847عاموفي.العدوىلسببجراحياالمعالحين

النظافة،إلىالحاجةسيميلويسإجنازيدعىمجريطبيب

.للمرضالجراثيمنظريةعنالقليلإلايعرفأءأنهبيد

إنجليزياجراحاالبكتيرياعلىأجاممتيرالمب!صالعملأقنع

منكثيراتسببالجراثيمبأنليعستر،جوزيفيدعى

عاموفيجراحيا.المعالجينللمرضىالوفياتحالات

وهو،الكاربوليكحمضاستعمالليستربدأ،أم865

قدالطريقةهذهأنبيد،الجروحموضعلتعقيم،قويمطهر

امعمعليهااطلقفعاليةأكثرطريقةبعدفيمابهااستبدل

علىالأولالمقامفىالطريقةهذهوتعتمد.ا!لعقمةالجراحة

محاولةمنبدلاالجراحةموضحععنبعيدةالجراثيمجعل

الجراحونبدأثم.قبلمنبهاالموجودةالحراثيماإبادة

المعاطفويلبسون،ع!ليةكلقبلكاملااعتسالأيغتسلون

الجراحية.والأقنعةوالقفازات

الحلممنكثيرةمجالاتفيالتقدمأدى.الطبيةالثورة

القرنخلالوعلاجهاالأمراضتشخيصفيثورةإلى

العالماكتشافمكن،المتالسبيلفعلى.الميلاديالعشرين

عامفيالسينيةللألثمعةرونتجنويلهلمالألمانيالفيزيائى

!ليمئماألكحسدراكتشفهالديالعفنفطر

هذه.البنسل!تلصمعالمحتمراتفىينمى

!مأيامأربعةبعدالفص!!تب!!الضوئيةالصورة

الممو.

البرودةاستحدامتطولرتم.القريةالجراحة

القرنمىاحتيياتادىالجراحةفىالقصوى

متلأدواتتطيقهافيوتستحدماخرير.ا

توضحالتي،أعلاهالصورة!ىالممينةالأدوات

ممفصلة.يتحسكيةل!قعملية

منبالقربزرعهايمكىالقلةالناظمة

توضح.لثباتيضربتجحلهكىالقل!

تعم!الاظمةهذهالصوئيةالصورةهذه

التمالينيات.أحهزةمنوهى،لبطارية



952الطب

لتشخيصالإنسانجسمباطنرؤيةمنالأطباءبمام598

للفيزيائيينالراديوماكتشافوقدم.والإصاباتالأمراض

قوياسلاحا،أم898عامفىكوريوماريممابييرالفرنسيين

.السرطانضد

إيجيكمانكريستيانبينالشسرين،القرنأوائلوفي

علماءمنوعدد،الإنجليزيهوبكنز.جوفردريكالهولندي

إنجازاتهمساعدتوقد.الفيتاميناتأهميةالاخرينالطب

والكساحبريالبريمثلالتغذيةأمراضعلىالتغلبعلى

البكتيرياعالمأدخلأم019عامحوأليفي.والإسقربوط

.المعديالمرضلمهاجمةجديدةطريقةإيرليخبولالألماني

الكيميائى،العلاجاسمعليهاويطلقإيرلئماطريقةتتضمن

بدونبالجسمالموجودةالبكتيرياتقتلكيميائيةموادإيجاد

هيأنتجتكيميائيةمادةأولوكانت.المريضإضرار

علاجفىيستعملزرنيخيمركبوهي.سالفرسان

دفعاالتطورإليالدوائيالبحثإيرليخعملودفع.الزهري

جيرهاردايلالمانيالطيباكتشف،ام359عاموفىكبيرا.

معديةإصاباتمنالشفاءعلىالسلفاأدويةمقدرةدوماك

السلفاأدويةظهورإلىاكتشافهأدىولقد،الحيواناتفي

.الإنسانأمراضتعالجالتى

اللإنجليزي،البكتيرياعالمامشخلصام،289عامفي

عالموعمل.أزرقعفنفطرمنالبنسلينفليمنجألكسندر

الحيويةالكيمياءمكلالمفلوريهوارد،الأمشرالطالأمراض

هيئةعلىبنسلينلإيجاد،تشينإيرنمستالمولد،الألماني

شملت:أخرىحيويةمضاداتتوفرتماوسرعانحقن.

حيويمضادكأولأم،479عامفيالكلورمفنيكول

.المجالواسع

الأمراضبهاتؤثرالتيالوسيلةأيضاالباحثونيدرس

كثيراالانالأمراضعلماختصاصيوويناشد.الجسمفي

عاموفي.المرضعملياتعلىالتعرفالتقنيينمن

يالووروزالينبيرسونسولومونأنشأ،ام959

طريقةوهي،حساسيةالطرقأكثرمنواحدةالأمريكيين

توسيمعلىتعتمدطريقةوهى.المناعىالإشعاعىالتقييم

بهايمكنلدرجةمشعبعنصرالدمفيالموجودةالمواد

الضئيلة.الكمياتحتىوتقديركشف

عنالعلماءكشفالعشرينالقرنمنالثمانينياتفي

يقاومأسيكلوفير،فدواء.الفيروساتمضاداتمنعدد

دواءويستخدم،النطاقيوالحلأالبسيطالحلأداء

)الإيدز(.المكتعسبالمناعةنقصمرضضد،زيدوفودين

.الاستنساخمنالفيروساتالحديثةالأدويةهذهتمنع

القرنمنالسبعينياتخلالبزغت.الوراثيةالهندسة

الاضواباتعلاجفيساعدتأنهاكماالعشرين

الذي،الإنسولينعلىالحصولالمعتادمنوكان.الهورمونية

الماشيةبنكرياسمن،السكريمرضىعلاجفييستخدم

بالحساسيةيصابونكانواالناسمنكثيراأنإلاوالخنازير،

كان،أم829عامومنذ(.الحيوانىالإنسوليناستعمالمن

ويشبه.الوراثيةءالهندىباستعماليصنعالإنسولين

وهو،الادميالإخسولينالوراتيةبالهندسةالمصنعالإنسولين

أمكنأم،859صتاموفي.الحساسيةتفاعلاتلايسبب

هورمونوهوا!.راثيةبالهندسةدواءثانيعلىالحصول

لديهمالذينالأطفالالنموهورمونيساعد.الادمىالنمو

الطيعي.الطولإلىالنموعلىالهورمونهذافىنقص

حينماام،539عامبعدتحسنتالقلبجراحةتقنيات

والرئة.القلبجهازجيبونجونالأمريكىالجراحأدخل

فىعمليةإجراءعندوالرئةالقلببوظائفالجهازهذايقوم

الأمريكيالقلبجراحأجرى،6791عامفي.القلب

التاجيللشريانجانبيمجرىجراحةأولفافالورورينيه

(.سليمة-شيةبأنسجةالمسدودةالشرايين)استبدال

التيالتجاربأظ!يرت.والمزروعةالمنقولةالأعضاء

،الميلاديالعشرينالقرر،أوائلفيالحيواناتعلىأجريت

آخرحيوانفىوالمزروعةحيوانمنالمنقولةالأعضاءأن

استحدث،أم509عاموفي.وتعملتحياأنتستيم

لوصلطريقة،ءكارلأليكسسالأمريكيالفرنسيالجراح

عاموفي،الدمويةالدوراسلاسترجاعالدمويةالأوعية

كلية.نقلعمليةأولباريسمنجراحأجرى،أم539

المناعيالجهازفضلمبسببيوفا21بعدفشلتوقد

.المزروعللعضوللمريض

للقلبوزرعنقلجرا.حةأولبرناردكريستيانأجرى

لويسالمريضتوفىولقا-،ام679عامإفريقياجنوبفي

إجراءمنيوما28بعد.رئويةعدوىبسبب،واشانسكي

ثوماسقامالأهصيكيةالمتحدةالولاياتوفي.العملية

عامفيوذلكأكبطد،بزرعمورد..وفاممتارزل

عمليةهارديد..جأجرى،نفسهالعاموخلال،ام639

الأعضاءرفضمنعطرقعنأبحاثوأجريت.رئةنقل

للحياةقابلةحالةةىالمتطوعينأعضاءعلىالمحافظةوطرق

المضادالجديدالدواءواكتشفزرعها.منيتمكنحتى

.ام789عامالسيكلوسبورينوهوالأعضاء،لرفض

النمساويالطبعالىماكتشف،ام009عامفي

مدأنمنوتحقق،الما-مفصائللاندشتاينركارلالأمريكي

الممكنمنوأصبح.المستقبلدميلائمأنيجبالمتبرع

،ام419عامفيوذلكبه،المتبرعالدمونقلتخزين

لمنعالصوديومسضراتإضافةيمكنأنهللباحثينتبينحينما

.الدمتخثر

.ام049عامفىالريصيالعامللاندشتاينراكتشف

العاملذواتالامهاتمناعةجهازكان،الحينذلكوقبل



الطب053

الريصيالعاملذويأبنائهندميفسد،السلبيالريصي

كاملاا!شبدالآالدمالمشبدالعملياتوأنقذت.الإيجابى

وحعستالمواليد.منكثيرحياةالولادةبعدوفوريا

الرحرفيوهوللجنينتجرىالتيالدمنقلعمليات

منأم(639عامفيأولانيوزيلندافيابتكرت)طريقة

.الحياةفرص

المقطعيالتصويرجهازيغذي.أخرىتقنيةتطورات

الحاسوب،أم729عامبريطانيافيظهرالذيالحاسوبي

مقطهعيةصورعلىللحصولالسينيةالاشعةبصمور

الرقمىبالطرحالأوعيةتصويريأخذ.مفصلةمستعرضة

الإعتامعبغةحقنوبعدقبلالدمويةللأوعيةصورا

أضانيةاالمجموعةبطرحالحاسوبويقوم.الدمفيالإشعاعي

واضخاشكلأالاثنتينبينالفرقيعطىحيثالأولىمن

الدموية.للدورة

دونالدأيانالأسكتلنديالتوليدلإختصاصيكان

الصوتيةفصقالموجطتاستعمالفيالسبققصمب

تلاحظ.أم589عامفيالتردد(عاليةصوتية)موجات

خطورةدونالرحمداخلالجنينالصوتيةفوقالموجات

الصدويالقلبتصويرويمكن.الأمأوالطفلعلى

وحتى،الحركةأثناءالقلبدراسةمنالقلباختصاصي

التالفة.القلبصماماتخلالالدمتدفق

فيلريطانيافياخترعالمغنطلسي،بالرنينالتصوير

المريضيوضع.الذراتسلوكعلىويعتمد،أم739عام

إطلاقفىإشعاعيةدفعاتوتتسبب،قويمغنطيسداخل

نوعكليطلقما.لإشارةالمريضجسمفيالذراتنوى

واضحةصورةإلىالحاسوبيحولهاإشارةالأنسجةمن

المغنطجسيبالرنينالتصويرويتيحللنظر.لافتاوضوحا

العصبيالجهازلملاحظةالأعصابلاختصاصيالفرصة

بالتفصيل.

كانالتيالأياممنذطويلاشوطاالطبممارسةقطعت

أنهإللا،والمعاناةالمرضمواجهةعنعاجزينالأطباءافيها

أيضابينقدفإنه،كثيرةفعالةعلاجاتالبحثقدمحينما

الأمراضمنكثيرم!الوقايةالناسأيديمتناولفىأنه

والغذاءالعاطفيالإرهاقأنكيفالعلماءوبين.المعاصرة

منالعشرينياتوفي.القلبمرضحدوثفييسهمان

التدخينبينارتباطأولالباحثوناقترح،العشرينالقرن

برسيفالالسيرأوضحأم،775عاموفى.والسرطان

حيث،السرطانإحداثفيالبيئيةالعواملدوربوتس

والتجويفالصفنكيسسرطانيسبب،اسحخامأناقترح

المداخن.لمنظفيالأنفى

اتيالأمراضمنبالحدأيضاالحديثالطبيعمى

بدألها.دأعيلاالتيوالمعاناةالمبكرالموتإلىتؤدي

مطلقااعتمادالاتعتمدالصحةأنيرون-والمرضى-الأطباء

عواملفهناك،التكاليفالباهظةوالعلاجاتالأدويةعلى

المريضبيئةوهي،متزايدةبصورةالاعتبارفيأخذت

الصحية.المشكلاتمنعتجاهوموقفهومعيشته

عدداالطيالتقدمأطلق.وأخلاقيةقانونيةقفايا

الممارلممةفيوالصعبةالمعقدةالجديدةالمشكلاتمنكبيرا

الطبمقدرةفإن،المثالسبيلوعلى.للطباليومية

ممكنةفترةلأطولالفردصحةعلىالحفاظعلىالحديث

حقيقة؟الوفاةتحدثمتى:السؤالأثارت

حينماشعرعيةبمسفةأمواتاالناساعتبر،الماضيفي

الحاضر،وقتنافىالأجهزةولكنوالتنفمه!،القلبشوقف

حتىأولأياميعملانورئتيهالمرلضق!بإبقاءتستطيع

تلقاءمنوظائفهماتأديةفىتمامايفشلاأربعدأصشهور،

نأالخبراء،منكثيراعتقد،أسذلكونتيجةألفسهما.

الدماغسوقفحينمالترعياميتايعدأنالشخمينبغي

أخلاقيةأسئلةالحديثالطبأطلق.وظيفتهتأديةعن

فوماوالإجهاوزرعها،الأعضاءبنقلتتعلقأخرى

التجاربفيالبشرواستخدام،الرحيمالقتليسمى

الغربيةالدولبعضفى-المستشفياتلعضأقامت.الطبية

يواجههمحينماامششارتهاالأطباءيستطع،أخلاقيةلجانا-

خاصة.بصفةصعبأيخلاقيسؤال

تواجهمتناميةشرعيةمعضلةالطبممارسةسوءويعد

اعتقدإذاالممارسةبسوءالأطباءيتهموقد.اليومالأطباء

جهلأوخطأخلالمنتضرراقدبأنهمامريضةأومريض

قدالممارسةسوءدعاوىأنايلأطباءبعضويعتقد.الطبيب

يتوقعونالمرضىمنحثيرالأنضميوعا،أكثرأصبحت

بعضيتوقعحيث،الطيةالرعايةعنحقيقيةغيرتوقعات

التقنياتبعضأنمنبالرغم،علاجاتهمنجاحالمرضى

تمثلأنويحتملجدامعقدةتعتبرالحديثةالطبية

.خطورة

باكتشافالطبيالبحثيعنى.البحثمشكلات

الدمويةوالأوعيةالقلبلأمراضاللأساسيةال!سباب

العالمفيللموتالرئيسيةالأسبابوهي-والسرطان

تتعلقالتي،الاضطراباتأسبابمعرفةوتساعد.اليوم

لعلاجأفضللوقالتوصلفيالعلماءومحتوياتهالالخلية

تهتمالتيالموا!وجدتوقد.الاضطرابات!ذهومئ

ورعايةالأردافوكسورالثديسرطانمثلالمرأةبصحة

إلىوبالإضافة.الباحثينمنكبيرااهتماماوالطفولةالأمومة

بعضجعلكيفيةدراسةالباحثينمنكثيرلدأهذا،

والحميةالرياضيةالتدريباتمثلأ!قائيةاالأساليب

الروتينمنجزءاوالسجائرالكحولتعاطيعنوالامتساع

.الناسلكلاليوجمما



531الطب

الدراسةمعينات

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الطبتقدمفيساهمواعلماء

ومسلمونعرب

الصوريابنحنين،إسحاقبن

البغداديعبداللطيفباجةبن

يوسفأبو،الكنديالدينلسان،الخطبلن

يعقوبمجديمحمدبكرأبو،لرازي

المفيسابنالعباسأبو،الروميةبن

عليأبو،الهيثمابنالقاسمألو،لزهراوي

سيمابن

أمريكيون

ماكلينبنجامير،ممبوكفرانكلينحولىألدرز،

هارفي،كشنجبراونأنطوانيت،بلاكول

وليمجيسيلارير،ويلزجورج،بيدل

كينيثورثيود،لولسليفنجستونواردإدو،ترود

ولي!سنكروفورد،لونجرديتشاررلزتشارو،د

)عائلة(يوماأنتونيتوماس،دولط

توماسوليممورتود،ألش!مايكل،باكىدي

همتتوماس،مورحانبنيامين،رش

ريتشاردجورج،مينوتبيتونفرانسيسروس،

وندلوليفرأهولمز،والتر،ريد

ددليبول،وايتبروسألبرت،سابين

هيلدانييلوليمز،إدواردجوناس،سالك

نيونبريطا

توماسمسيدنهامتوماس،أديسون

للوردا،فلوريروبرت،ونبرا

لكسخدرألسيرا،فليمسجرديتشار،يتبرا

يىجوزلسيرا،ليسترلركا،بيرسون

ريكاردحيمسحودماكلويد،بورس!إيرلعستالسير،تشين

تريكباالسير،مانسونثوماسونويلفردالسير،جرنفل

وليم،هارفيواردإدجنر،

(جوليانلسير)ا،هكسليوليمالسيرجر،

لدرونالسيرا،روس

وليملسيراوسلر،أ

جرانتفريدريكالسير،بانتنح

نورماد،بثيون

امبروأ،ريبا

يسلو،ستيربا

كلود،ردبرنا

بول،ليخيرإ

إيرلمستكارلير،با

دجيرهار،وماكد

كونراد،ويلهلم،نتحنرو

يونكند

هربرترلزتشا،بمست

سونيفيدد،كبلا

فرنسيون

فرانسواماريبيشا،

لويستشارلز،لافيران

ثيوفيلرينيه،لاينيك

نيونلماأ

وحستأ،نيسمافا

لصودرفيركو،

ولفىأدلزهالسيرا،كرنر

برترو،كوخ

لبرتأ،يتزرشفا

فونأوجست،فاسرمان

لويجي،نيلفاجا

ميلوكا،جولمحط

ورلارا،نىنزالاسبا

لقراطأ

يمحوتبإ

فيلم،ينتهوفىإ

فيليبس،رمميلسوسبا

بيتروفيتشإيفانبافلو!،

نيثلنجكريستيانبرنارد،

ماكفرلينالسير،بيرنت

حالينوس

رودرتلسيرا،يرما

صمويل،دنماها

ليونيطاإ

رسيلوما،لبيغيما

باتيستاجوفاني،مورجافي

نخروآءعلما

فيلبزجما!،يسسيميلو

ندسيجمو،يد!رو

لريارلدأ،لرليوافز

حوانكارلوس،فينلي

ثيودورإميلكوخر،

ليإ،متش!يكوف

فريدريتشأونزفرامسمر،

الفلوريالكشصالسينيةالأشعة

نومترالمائلالساالبلور

الدماغكصلائيةمخطاطالدمويةالأوعيةتحطط

القلبكوبائيةمرسمةالمغسطسيبالرنينالتصوير

الت!فصمقياسالبوريتروناتبابتعاثالمقطعىالتصوير

الداخليالمنظمارالتنخيط

الشعميالمنظارصلالمفاتنظير

العينسظارالحراريالرسم

المعدةمنظارالطبيةالسماعة

الصوتيةفوقالموجاتالدمكرياتعد

الحيةالأنسجةفحص

لأمراضا

بهما.الصلةذاتوالمقالاتالعقليةفوالأمراضالمران!:

الوقائىالطب

التسمممصادالصحةالتحصير

المناعةالكليالطهبالتطعيم

العامةالصحةتعزيز

،علملأجنة

علم،قيقةلداءحيالأ

علم،بلأعصا

علم،ضلأمرا

علم،الجلديةلأمراض

علم،لأنسجة

علم،لأورام

لبكتريولوجيا

الأوليةللإسعالات

الحمراءتحتلأشعة

البنفسجيةتحتلأشعة

حامالتمعة

لبلارما

طبيةعلوم

التشريح

التغذية

العظامجراحة

طب،الشيخوحة

الأطفالطب

المفسيالطهب

علم،العظام

لعلاخا

النفسيالتحليل

التدليك

للإشعاعالتعريض

الدمويةالأوعيةتو!ميع

حةلجراا

علمالعقاقير،

!ط،العيون

طبالفضاء،

!ط،القل!

الحيويةالكيمياء

!ط،والولادةالسماء

علم،ثةلوراا

التعويضيةالحراحة

التقويميةالجراحة

الحمية

الدواء

ألحديديةالرئة



أبوالطب532

المصلالحليىالعلاحالأدسحةرراعة

بالماءالمعالحةالطبيعىالعلاجالرياضيالطب

المهسيةالمعالجةالكيميائيالعلاحالبدلىالمفسىالطب

الدملقلالسفسىالعلاحالحراريبالإلفاذالعلاح

الشمسىالمصساحبالمورثاتالعلاح

علةذاتأخرىمقالات

المفسيةالصدمةالإحهاض

الصيدأ،أسكليبيوس

الأ!سالىطبالصحيللتأمينالقومىالبر،مح

حدما!أطائر،ااطمي!االبلا!حتيك

البصرقياسالملاسيمو

المعايرةالمداواةمالعظبنك

الطبياحسماعدالعيونبنك

اهسشتمفىالطب،البيطري

المصحةبالمتلالتداوي

القدمأمراضمعالجةالمرتدةالحيويةالتعذية

اليدويةالمعالجةالحيويةالتق!ية

النطيرطب،العطامتقويم

حوائر،نودلالتمريف!

الحيويةاعميةاالهمدسةالحاطئةالممارسةدعوى

الموضوععاصر

الطبيةالرعايةعناصر-أ

يةالوقا-جالتشحيص-أ

العلاح-ب

الطبيةالرعايةتوفير-2

الطبدور

الطييرالعامليردورب

الطبيةالرعايةتقدمأين-3

المسمينرعايةدوردياهـداعحلياتعرفةفي

الصرلليهـ-المستشفياتفي-!

ا!ياداتافىخ

الطبيةالرعايةنوعيةتحسين-4

التحصصاتهـالطميةالممظماتدور

الصحيةاشعايةتعزيزوللجميعالصحة!

التقنيالدع!توفيرزالطبيةالألحاثدورح

المنطمةالصحيةالرعايةحالطهبىالتعليم

تاريخيةنبذة-5

أسئلة

وفنا؟علماالطه!يعتبرلمادا

يوفرها؟وس؟الأوليةالطبيةالرعايةما-

الطبية؟للىعايةالأساسيةالثلاثةالعناصرما-

؟المرضتسب!الميكرولاتبعضأرأتبتمن-

ال!!سار؟تشري!عع!علميكتابأوأطكتبم!-

وظيفتها؟وما؟العالميةالصحةمنظمةما-

عنمنفصليروفناعلطالطباعتبردأنهعر!طببأولمن-

أرري!؟ا

والحصبة؟الحدريوصم!منأولس8

الصعرى؟الدمويةالدورةاكتشفم!-9

.أبقراط:انظر.الطبأبو

أمراضومعالجةتشخيصوعلمفنالأسئانطب

والوقايةبالفمالمحيطةاللينةوالأنسجةوالفكينالأسنان

خصوصا،طرقبعدةبمرضاهمالأمشانأطباءيعتنىمنها.

الأسنانمشكلاتعلىالتعرففيبراعتهمخلالمن

ويستطعمنها.والوقايةوعلاجهالهاالداعمةوالأنسحة

الفم.صحةأخصائييبدوريقومواأنأيضاالأسنانأطباء

الصحيحةبالطريقةيتعلقفيماالنصحإبداءيمكنهمفمثلأ،

عليها.والمحافظةالأسنانلنظافة

التيالخدماتمنكبيراعدداالأسنانمعالجةتشمل

تعودالتيالأسنانمشكلاتمعالجةعلىبعضهايركز

المعالجةهذهوتسمى.الأسنانتسوسإلىأساسيبش!!ل

وهناك.السنحشومننوعغالبافيهاويستعملالترميم

الأسنانأمراضمنبالوقايةتعنىللأسنانأخرىخدمات

علىتقومأخرىفروعوهناكوعلاجها.الداعمةوأنسحتها

وعلاقتهاببعضبعضهاوعلاقةالأسنانمواضععلىالتركيز

وتتمإزالتها،أحيائاالأسنانبعضوتتطلب.الف!صينبعظام

.الاقتلاعوتدعى،مبنجباستخدامعادةالطرلقةهده

الإصاباتبمعالجةأيضاالأسنانأطباءيقو!أنويمكن

وعظامالأسنانتصيبأخرىوحالاتوالاوراموالالتهابات

بها.المتعلقةوالأنسجةالفكين

طبيبفيهايقومعياداتفيالأسانطبممارسةتتم

طبكلياتوتقوم.المرضىبمعالجةأكثرأوواحدأ!شان

لمالذينالأمشانأطباءتدريبإلىبالإضافةالأسنان

علىتعملالتىالعمليةالبحوثإجراءعلىبعد،يتخرجوا

ومعالجتها.الأسناناضطراباتتشخيصوسائلتطوير

فىكبيرةعياداتفيالأسنانطبيمارسذلكإلىإضافة

.الأسنانطبوكلياتالمستشفيات

الأسنانطبفروع

تتضمن:الأمشانطبفروعمنعددإنشاءتم

الفمجراحة3-الأسنانتقويم2-العامالأسنانطب-أ

الاصطخاعيةالأسنان5-السنحولالأنسجةمعالجة4-

طب7-الفمأمراضعلم6-الأسنانوترقيعالبديلةأو

.الأسنانلبأمراضطب8-الأطفالأسنان

العامالأسنانطبيتضمن.العامالأسنانطب

منالأكبرالجزءويتعلق.كافةالأسنانطبممارسةمراحل

أطباءويعلم.الفمأمراضمنبالوقايةالأسنانطبممارسة

بشكلالمنزلفيالأسنانتنطفطرقمرضاهمالأسنان
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تحضمنالأسنانطب

الأسنادأمراضتشخيص

والوقايةومعالجتهاوالفكين

الفحوصتعدممها.

العنايةمنجزءاالدورية

وفي.بالأ!شانالجيدة

طبيبيقومالصورة

أمشانبفحصالأسناد

زيارةخلالمريص

روتينية.

لاكتسابمرضاهمبمساعدةكذلكويقومون.صحيح

الأسنانسلامةعلىالإبقاءعلىتساعدمغذطعامعادات

أسنانبتنظيفأيضاالأسنانأطباءيقومأنويمكن.واللثة

فيالفمصحةفيمدرباتأخصائياتوتقوم.ولثتهالمريض

فيالأسنانطبيببمساعدةالأسنانعياداتمنالعديد

.الأسنانصحةانظر:.الختلفةنشاطاته

الأسنانحشوللأسنانالعامةالمعالجةوتتضمن

أطقمأوبالجسورالمفقودةالأسنانوتعويضواقتلاعها،

فروعفياختصاصيونأحيانايقوم.الأسنانانظر:الأسنان

الصسعبة.بالمشكلاتبالعنايةالأسنانطبمنأخرى

عدمحدوثومنعبإصلاحيختص.الأسنانتقويم

عندعادةالانتظامعدمويحدث،الأمشانوضعفيانتظا،

عدمعنهاينتجوقد.المبكرةالطفولةفترةخلالالاسناننمو

حالاتغالبيةوتحدثء(.السي)القضمالأسنانإطباق

بالمساحةقياساالأسنانحجمكبربسببالإطباقعدم

.الأسنانتتراكملذلكونتيجة.الفكفيلهاالمتوافرة

الإطباقعدمحالاتالأسنانتقويمويعالإختصاصيو

الأسنانتحركأخرىميكانيكيةوأجهزةالمشابكباستخدام

.الأسنانتقويمانظر:.أفضلمكانإلى

تجويفلمشاكلالجراحيةبالمعالجةوتهتم.الفمجراحة

الثوالثبالأرحاءالمشاكلهذهمنالعديدويتعلق.الفم

إزالةالصعبمنيكونوقد.العقلأضرالرأيضاوتدعى

كانتإذاعامأسنانطبيبعيادةفيالأسنانهذه

الفمجراحوويزيل.الفكعظامفىشديدبشكلمحشورة

الأسنانكسوريعالجونكما،الفممنوالأكياسالأورام

بمعالجةكذلكويقومون.الإصاباتعنالناتجةوالفكين

كاثلةطرقباستخداموالوجهللفكينالتجميليةالمشاكل

التجميل.جراحةفيالمستعملةالطرقلتلك

أمراضفيوتتم.السنحولالأنسجةمعالجة

بالأسنانتحيطالتيالعظاموهى،للسنالداعمةالأنسجة

ومن.اللثةأنسجةوكذلك،والأسنانالعظامبينوالأربطة

تسببالأسنانحولالواقعةالأنسجةأمراضأنالمعروف

تتعلقأخرىمشكلةأيمنأكثرلأسنانهمالبالغينفقدان

عنالأمراضهذهحدوثمنعويمكننفسها.بالأسنان

البيت.فيبالأسنانالصحيحةالعنايةطريق

.الأسنانوترقيعالبديلةأوالاصطناعيةالأسنان

وشطلب.التالفةأوالمفقودةالأسنانعنبالتعويضوتختص

وهي،جزئيةأوكاملةأسنانأطقمصنعغالباالتعويض
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صلصحولتوضعمعدلية،أطواة!منتتألفالأسنانمشابك

امشالكالألسا!امقوموويستحدم.لأسلاكبعصهامعوتوصل

والمك!!.ا!لأسسادالطسيعىعيرالوصعلإصلاح

المفقودةالأسنانعنأحياناالتعويضويتما.متحركةأجهزة

الأجزاءوتصنع.المتبقيةالأسنانعلىتثبيتهيتمبجسر

معادنأوالذهبأوالخزفأوالبلاستيكموادمنالبديلة

المواد.هذهمنخليطمنأوأخرى

بتشخيصرئيسيةبصورةيهتم.أمراعالفمعلم

فحوصإجراءويمكن.مع!ليةطرقبا!شخدامالفمأمرأض

المجهر،بمساعدةالمريضفممنصلبةأولينةأنسجةعلى

.أخرىاضطراباتأيعلىأوالأورامعلىللتعرفوذلك

الأسنانطبفىالفمأمراضعلمأطباءبعضويختص

الحالاتعلىالفمأمراضعلميطبقالذيالشرعي

التعرفعادةالاختصاصيينهؤلاءعلىويتعين.القانونية

يمالأسنانسجلاتمقارنةطريقعنموتىأشخاصعلى

الضحية.وأنسجةأسنان

أمنانبمشكلاتويختص.الأطفالأسنانطب

كالراشدينآحرينمعينينبمرضىكذلكويهتم،الأطفال

.جسديأوعقليبعجزالمصابين

ومعالجةتشحيصيتضمن.الأسنانلبأمراضطب

الذيالسنمنالمركزيالجزءهوواللب.السنلبأمراض

تسولريسببوقد.دمويةوأوعيةأعصابعلىيحتوي

وموتالتهابأوخمجالحتمديدةوالإصاباتالشديدالأسنان

باسمتعرفطريقةبوساطةاللبهذاإزالةويمكن.السنلب

اللبعنالاستعاضةيم!ش،إزالتهوفورالجذر.قناةمعالجط

منالعديدينقذالعلاجمنالنوعوهذا.خاصةحاشيةبمادة

اقتلاعها.المم!سمنكانالتيالأسنان

تاريخيةنبذة

منيعاليولايزالالإنسانعانى.القديمالأسنانطب

والرومانالقدماءاليوناناستخدموقد.أسنانهمشكلات

آلاملعلاجعديدةوسائلوالمسلمونوالعربوالمصريون

فيالناسإنحتى،السناقتلاعذلكفيبما،الأسنان

ذهبيةجسوراستخداماستطاعواالاولىالحضارات

طبمهنةمارسفقد،الوسطىالعصورفيأماللأسناد.

والحلاقين.كالصياغ،الحرفيونالأسنان

بييريدعىفرنسيأسنانأ3عانشر،أم728عامفي

فيوصف.الجراحالأسنانطبيببعنوانكتابافوشار

وطرقوالادواتالمعقدةالأسنادأجهزةالكتابهذا

فيمهمةنقطةالكتابهذاولعد.مفصلةبصورةالعلاج

فيظهرفقدكمهنةالأسنانطبأما.الأسنانطبتاريخ

كانتالوقتهذافي.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصف

البلادفىشخاصالأمنالعديدعندالأسناناأ!ةحا

أيضا:انظر.للغايةسيئةبريطاليا،مث!،الحديثةأصناعيةا

أ!ب(.)اوالمسلمينالعربعندالعلوم

القرنمنتصفخلالبدأ.الحديثالأسنانطب

!ل!ىالعامةالملبجاتإدخالمعالميلاديعشرالتاسع

المبنجاتأنوالواقع.الأسنانعملياتخلالالالاممن

بالألميشعرونلابحيثالمرضىوعيفقدانتسببالعامة

الممتخدم،أم844عاموفي.الجسممنمكانأيفي

أكسيدمادةولزهوراسيدعىأمريكيأسنانطبيب

أعطى،بعامينذلكبعد.مرةلأولعامامبسجااكنتروز

أولمورتونتوماسوليميدعىآخرأمريكيأسنانطبيب

وليم،مورتونان!:مبنجا.الأثيرمادةلا!شخدامتطبيق

جرين.توماس

يدعىأمريكيطبيباستخدم،أم884عاموفي

فىبالألمالشعورلإزالةالكوكايينمادةهالستدوليم

الكوكايينمادةكانت.السفليالفكمنكاملةمنطقة

منواحداكار،الصورةفييظصاسذيكااليجولالأسنانمقتلع

فىالأسنادطبمارسواالذينالمدرل!!عيرالأتححاصم!العديد

بهامعترفا!هنةالأصالىطبوأصبح.الميلاديعشرالتام!القرن

.الميلاديعشرالتاسعالقرنحلال
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جزءفيالألمتمنعدوائيةمادةوهي،موفمعىمبنجأول

الوعي.فقدانتسببولاالجسممنفقط

مثاقبانتشراستخدامالميلاديالعشرينالقرنبدايةمع

حشومباد!ئىوضعت،ذلكإلىوبالإضافة.الأسنان

يدعىأمريكيأسنانطبيبطريقعن،الأسنانتجاويف

عامالأسنانأشمعةاكتشافإلىوبالإضافة.بلاك.فج

هذهساعدت،الفضيةالحشواتواستخدام،ام598

.الأصتانطبعلومفيثورةإحداثعلىالتطورات

موادإضافةقللت،العشرينالقرنخمسينياتومنذ

كبيربشكلالأمشانمعاجينوإلىالمياهمواردإلىالفلور

تطويربسطكما.الأسشانبتسوسالإصابةحالاتمن

اللأسنان،عملياتالعاليةالسرعةذاتالأسنانمثاقب

منأصبح،العامةالواجمئللمبنجاتللاستخدامونتيجة

موادتطويرومع.ألمبدونالاسنانعملياتإجراءالممكن

تغطيةالامشانأطباءبإمكانأصبح،البلامشيكيةالحشو

تصيبالتيوالفجواتوالتصدعاتاللونتغيرات

.الأسنان

برعايةيهتم،الطبفروعمنفرعالأطفالطب

والصحةالتطورأوجهمختلفيشملفهوولذلك.الأطفال

،الأمراضمعالجةذلكفيبما،للطفلوالنفسية،البدنية

الرعايةليشمليمتدماوكثيرا.الختلفةوالأمراضوالإعاقات

طبيمارسونالذينالأطباءويسمي.الوقائيةالصحية

الأطباء،هؤلاءويقوم.الاطفالطبأخمائييالأطفال

ابتداء،العمريةالفئاتمختلفمنللأطلمفالالرعايةبتوفير

المراهقة.مرحلةوحتىالميلادمن

لأن،الطبفىمستقلكفرعالأطفالطبتطوروقد

وأرئيسيةبصورةيحدثالصحيةالمشكلاتمنالكثير

مرضيصيب،المثالسبيلعلى.الأطفاللدىاستثنائية

ولأن.الرجاليصيبممابكثيرأكثرالأطفالالماءجدري

الأطباءفعلىالكبار،عنونفسيابدنيايختلفونالأطفال

الأطفالأنعنفضلاهذأ.مختلفبشكلمعالجتهم

الكبار.تغيرمنأسرعتغيرهميجعلمماالن!و،سريعو

الطب،بمزاولةالرسعميةالثمهادةعلىالحصولبعد

،الأطفالطبفيالتخصصيعتزمالذي،الطبيبيقضى

الطبيةالعنايةفىالمتخصصالتدريبفيسنواتعدة

الذينالأطفالطبأخصائيىمنالعديدوهناك.بالأطفال

مجالفىالإضافيالتدريبمنثلاثاأوسنتينيقضون

قد،المثالسبيلعلى،فهم.الأطفالطبمنمعين

أعضاءفيأو؟الدمسرطانأوالدمأمراضفيتحخصصون

مرضىفيأوالرئتينأوالكليتينأو،القلبمثلمعينة

المراهقين.أوالجددالمواليدمثل،معينةعمريةمجموعة

التيالأمراضلعلاجقديمةطريقةالأعشابطب

أزمنةإلىالمعالجةفيالطريقةهذهتعود.الإنسانتصيب

الإنسانتاريخصاحبتوربما،القدبمفيضاربةبعيدة

.الارضعلىوجودهبدايةمنذ

العلاجيةالخواصكشففييهتديالإنسانكان

منتخلولاالتىوبالتجربةأحيانا،بالصدفةللأعشاب

القديمالإنسانمعرفةإنبل.أخرىأحيانفيمخاطر

الحيواناتلبعضمراقبتهنتيجةجاءتكدواءللأعشاب

يلمعندمامعينةلأعشابوتناولهاوالكلابالقططمثل

ألم.أومرضبها

منالعديداكتشاففىكبيرادوراالصدفةأدتوقد

الاهتداءوكان.الأمراضتعالجالتىوالنباتاتالأعشاب

الإحساسأوالحدسمنبوحييتحققبعضهاإلى

الكيناشجرقلفقدرةالإنسانعرفوهكذا.الصادق

هذامنالمستخلصةالمادةوتعرف.الحمىمعالجةعلى

البنسليناكتشافجاءأيضاوبالصدفةبالكينين،القلف

بنسليومباسميعرففطرينباتمنيستخلصالذي

نوتاتم.

الأعشابطبوخواصالإنسان

قيمتهتثبتماتعسجيلمنبدالإنسانأماميكنلم

وتعددت.الطبيعةأعشابمنالختلفةللأمراضعلاجا

لثسرقاالعلاجيالفنهذاتتناولالتيالمؤلفاتبذلك

الوصفطياتهفىيضممنهاجابعضهاوأصبحوغربا

علىمنهاكلوقدرةوالنباتاتالأعشابلالافالدقيق

المعالجة.

تذكرةالشهيركتابهفيال!نطاكيداوودويحدد

للعشبةالمعالجةالخصائصلمعرفةطرقثلاثداود

نزلفقد،الوحىأولها:الشفاء،تحصيلفيودورها

إليهأوحيمنأولأنالحكماءوعندالأنبياء،علىبعضها

فيوالمممه،المثلثهرمسالشافيةال!عشاببفوائد

عليهسليمانإلىتعالىاللهأوحىكذلك.أخنوخالتوراة

أخذهاوقد،الأعشابخواصمنبالكثيرالسلام

بأنواعالإخبارع!بالرسولعنصحكما.عنهسمقراط

داوديقولكما:الثانيوالأمر.بالأعشابالعلاجمن

التجربة،إلىيرجعالشافيةالأعشابخصائصلمعرفة

بعدمرةيجربفالعشب.والصحةالنتيجةوشرطها

وصفةفهوالشفاءتحصيلفىصحتهثبتتفإذا،أخرى

فالمعالج،القياسإلىفيعودالثالثالأمرأما.صحيحة

ورائحتهطعمهويعرفمالمرضنفعهثبتفيماينظر

ذلكفىيشاكلهمابهيلحقثمخصائصهوسائرولونه

.الأخرىال!عشابمن
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قديماالأعشابطب

حضارةخاصة،القديمةالحضاراتفىالإنساناعتمد

مصروحضمارةوآشوروبابلسومرأوالخهرينبينمابلاد

بجانبالأمراضامعالجةفيالطبيةالأعشابعلى،القديمة

والسحر.أضعاويذواالرقىمنهاأخرىطرق

يجمعأنبانيبالآشورالملكامشطاع.القديمةآشور

كان.الضياعمنويحفظهاأ!بية11المعلوماتمنالكثير

الأثريالعالمقاماليلاد.وقدقبلالسابعالقرنفىذلك

كتابفىوجمعهاالاثارمذهبدراسةتومسونكامبل

مائإتمنأكثرفيهذكروقد.الآشوريةالأعشاب

سومر،وفى.النباتيةوالعقاقيرالأعشابمننوعاوخمسين

وصفةعشرةاثنتاعليهاكتبتلوحةالاثارعلماءوجد

الوصفاتومن.العالمفىللأدويةدستورأولوهى،طبية

الخردلمنمقياسنصف،الصداعلعلاجبهاجاءتالتي

وتغطىأأسادوثتوض!ترأ!رد،ابماءمعجونالمسحوق

.أيامثلاثةلمدةبرباط

والصحةبالطبالاهتمامفيهاكان.القديمةمصر

التحنيط.عرفمنأولهمالقدماءوالمصريونعطما.

مبأهمهاحافظةكيميائيةموادلذلكاستخدمواوقد

طبيةبردياتعدةعلىعثروقد.الأدويةتحضيرفىالقدماء

هذهأهمومن.الأعشابطبفيالفراعنةتفوقتعكس

وصفةمسبعينمنأكثرتذكرالتيإيبرسبرديةالبرديات

لالشعر.والعنايةوالنمشوالحروقالجلدأمراضلعلاج

الشيخوخة،تجاعيدلمعالجةالحلبةزيتالفراعنةيصفوفيها

أطشعر.ودهاناللإمساكعلاخاالخروخزيتوصفواكما

العلاجيالفنهذاعنأهميةتقلأخرىبردياتوهناك

سميث.وأدوينوبرلينهيرستبرديةمثل

بايلأعشابالعلاخطرقأغلبجاءت.القديمةالهند

أكثرمنذالسنسكريتيةباللغةكتبالذيالفيداكتابهمفى

الكثيريصمفالذيفيدا،أيووكتاب،سنةآلافأربعةمن

جاءالتيالأعشابومن.الشافيةوخواصهاالأعشابمن

الخروعوزيتوالكركمالصبرالكتابهذافيوصفها

الحيوانية.الشحوموبعضالبورقبجانب

منأكثريقيمتساوبنكتابكان.القديمةالصين

ماضمنومن.الأمراضمنوالوقايةللعلاجعشبة365

والقنبالأفيونلخصائصدقيقوصفأعشابمنبهجاء

الطيب.وجوزةوالقرطم

القدامىاليونانيينعندبلإلطب.القديمةاليونان

بالأعشابالمعالجةعنمعارفهممعظمأنإلاكبيرأ،شأوا

بالهللطبيرمزونوكانوا،الفرعونيةمصرمناكتسبوها

إلممكولاب،وكان.إسكولاب-زعمهمفي-يدعى

عنفوانفيرجلاله،وجدتالتيالتماثيلمنظهركما

حولهايلتفعصاعلىبيديهوقابضاصحةممتلئشبابه

حتىللصيدلةرمزاعصاعلىالملتفالثعبانوبقي،ثعبان

التيالنباتاتف!صانت،بهعالجواماأكثرأما.اليوم

قدوكانواالجذور،وجامعوالعشبجامعويحمعها

فكان،الأرضمنأ،قتلاعهاخاصةبقواعدالتزموا

آخرهأوالقمريالشهرأولأوالظلامشىيجيمبعضها

جمعه.عندخاصةتعاويذيرددونأو

إلىالختلفةوالأعشابالعقاقيرقسمقدأبقراطوكان

،والزيوتالمراهممثلالظاهرمنبعضهايستعملأقسام

وأمإلعسلالمغليةالأعشابمثلالمريضلمجناولهوبعضها

أبقراطوكان،العينقطراتومنها،حبوبصورةعلى

منعقاراوثلاثينمئتينمنأكثرعلاجهفىيستعم!!

الختلفة.عشالىالأ

هذاوكانكاتو،أطبائهامناشتهر.القديمةروما

الجروحعلىأورأقهفيضعبالكرنبالأمراضيعالجالح!جما

النبيذ.منقليلمعللمرضىيعطهاأو،والاوراموالقروح

م!كرمماكانالذيديسقوريدسالطبيبأيضاهساكوكان

وصفالأعشابأسماهكتاباوضعإنهحتىبالأعشاب

وكانمنها،كلفوائدوبين،والزنجبيلأ!برواالأفيونفيه

وثمانتسعمائةونباتاتأعشابمنعنهكتبماجملة

عشبة.وخمسين

قديماالإسلامىالطبفيالأعشاب

والتجربةوالدراسةالترجمةفيالسبقللعربكانلقد

.بالأعشابالمعالجةعنالأقدمينكتبفيجاءمال!صل

مؤلفاتهمإنحتىالفنهذافىالكتيرونمنهمبرعوقد

أوروبا،فىوالعلاجللطبمرجعاعديدةلقرونظلت

العلاجعنمهمةمعلوماتمنتضمنتهلماوذلك

الختلفة.الأمراضمنوالوقايةبالأعشاب

عامة،الطبفيالمسلمينعلماءأشهرمنسينا.ابن

إلىسيناابنسافر.خاصةبالأعشابالمعالجةمجالوفي

وضعحيثهمذانفيالمقامبهاستقرحتىعديدةبلاد

عشرينفيضخمةموسوعةوهو،القانونالأشهركتابه

فىبالطبالخاصالجزءأما.مختلفةعلوماضمتمجلدا

فيالأولأجزاء،خمسةمنتكونفقد،الكتابهذا

وأعراضهاالأمراضشرحوفيالأعضاءووظائفالتشرد

خاصةالتاليةالثلاثةوالاجزاء،العلاجوقوانينوأسبابها

بالرأسمبتدئاالجسموأمراضالأدويةوقوىالطببقوانين

فقدالأقرباذين،وهو،الخامسالمجلدأما.القدمينحتى

.الأعشابمنالمركبةللأدويةخصص



مجلداعشري!فيضخمةموسوعةوهوالقانونكتابوضعسيناابن

متحيل(.)رسمأحزاء.خمسةفىالطبم!ها،مختلفةعلوماضمت

برعواالذينالمسلمينالأطباءمنكان.الرازيبكرأبو

وعلموالصيدلةالطبالرازيدرس.بايلأعشابالمعالجةفي

وعلىالريمدينةفيالمستشفياتعلىوأشرفالكيمياء

كتاباوضعقدالرازيوكان.ذلكبعدبغدادمستشفيات

سرخس!يةوكرا
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جيراربوساطةاللاتينيةإلىترجم،المنصوريأممماه

حتىأوروبافىمنهالطبيةالأجزاءودرممت.الكريموني

فيالرازيكتبأشهرومن.الميلاديعشرالسادسالقرن

الكتابهذاوكان.الحاويكتابهبالأعشابالمعالجة

الطبكليةفيتدرسكانتكتبتسعةمنواحدا

.أم493عامبباريس

بضياءالملقبأحمدبناللهعبدوهوالبيطار.ابن

ابنعنيوقد،الموحدينعصرفيالأطباءأنبغ،الدين

مثيل.لهليسفيهامصنفولهالأعشاببدراسةالبيطار

البيطارابنتوفيوقد.المركبةالأدويةفىالجامعكتبهومن

لساعته.فماتعليهتجاربهيجريكانعقارأتحرعأنبعد

فقد،خوارزمفيولدالذياليرولىالريحانأبوأما

الأعشابخواصفيهذكرالذيالصيدنةكتابهوضع

عليها.العثورتعذرعندوبدائلها

وعشريناثنينالكنديوضع.الكندييوسفأبو

الدواءالغذاء؟:منهابالأعشابوالعلاجالطبفىكتابا

المؤذية.الروائحمنالشافيةالأدوية،المهلك

وله،جضلةبنيحىبالأعشابالمعالجةأعلاممن

فيهجمعوقد.ألفبائيةبطريقةرتبهبالمنهاجيعرفمؤلف

وخواصهاالختلفةوالحشائشالاعشاب!نالعديدأسماء

هؤلاءمن.بالأعشابالمعالجةبطبيعرفكماوفوائدها

،إسحاقبنوحنين،الزهراويالقاسمأبوالمسلمينالرواد

)الصيددة(.والمسلمينالعربعندالعلومانظر:.والطبري
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الحديتالعصرفيالأعشابطب

مالتب!تالدراساتوأجريتالبحوثمعاهدنشطت

لدىوتوفر،شافيةوخواصفوائدمنالأعشابلهذه

أظهرتوقد.الأعشابهذهمنطويلةقائمةالباحث!ن

الرمانفقشور:الأمراضمعالجةعلىبعضهاقدرةالبحوث

نمووقفخاصيةولهالتنيكحمضعلىتحتويوالجميز

يحتويالذهبعرقونبات.القروحومعالجةالميكروبات

ويحتوي)الدولستاريا(.الزحارطفيلتقتلالتيالزمتينمادة

التيفوئيد.حمىمقاومةعلىالقادرةالأيندولمادةعلىالثوم

بأسبانيا،الوليدجامعةمن،جريسشوكديفيدالدكتوروكان

ضغصأخففرعلىقدرتهأكدتالتومعلىبحوثاأجرىقد

دأالدراساتأظهرت.!صمافيهأسسالحةاالدهونوإقلالالدم

أصشيرءارالذ!صسرخسونباتالحن!!وثمارالرمانقشر

البص!إظاديدانلقتلالمانجووثمارالخلةونباتوالترمس

البيلاثيرينمادتيتعادلموادمنالنباتاتهذهتحتويه

التيالدراساتأكدتوقد.للديدانالقاتلتينوالسانتونين

تقويةشيالسوداء()الحبةالبركةحبةقدرةأمريكافىأجريت

التنفسي.الجهازتصيبالتياللأمراضومقاومةالمناعةجهاز

الحبةلر:قالعلثممراللهرسولأنالحبةهذهع!بالذكروالجدير

زمسد!البحاريرزاه(السامإلاداءكلمنشفاءالسوداء

الصينيونامشعملهالذيالجنسنجنباتأما.الموتهواصساموا

علىقدرتهحديثةأبحاثأظهرتفقدومقوئا،مهدئاالقدماء

خاصة،الس!مرض!يمسبهاالتيالحطيرةالمضاعفاتمعالجة

أصلمريض.أحصبياالجهازعلىتؤثرالتيتلك

زعترثوم

البحوثمعهدفيأجريقأخرىبحوثوأكدت

علىتحتويالتوتوأوراقالصفصافورقأنبالقاهرة

نأكما،الدمسكرتخفضاشتيالسالسينينمادة

.الدملضغطمخفضاتأثيراالذرةنباتوشواشي!ديهلل!ص

،أنثويهورمونيتأثيرلهماوجدشقد،وزيتهاليانسونأما

مقوياتأثيراالتوتوورقوالحمصللبصلأنحينفي

تعادلموادمنالنباتاتهدهتحتويهلماالرجلعندللجنس

.حريالذالهورمونتأثيرهافي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

لةأصيداضوىا

أط!اراحيصااا71!

والمسلمينالعر!عدأحلوما!حمدأ!س!-،ياا!

الط!(،الصيدلةالأحياء،)1شدا+

يوسصبوأ،يلكمداس!اغاالوأ،:يهرااسا

ئمرصاسيال!ا

اصوريال!ا

الموضوعصرعا

الأعثابطبوخوا!الإنسان-أ

قديماالأعثابطب-2

القديمةالصين-دالقدممةآشور-أ

القديمةاليولادهـ-اغديمةامصر-!

القدممةروماواغدممهاا!دا

قديماالإسلامىالطبفىالأعشاب-3

البيطارل!ا-جسيما31

ال!صندييوسصأبودالراريأ!ب!ص!

الحديثالعصرفىالأعشابطب-4

بونجبا
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أسئلة

؟الأعشابفوائدالإسحانتعر!كيص

الآشوريين-من:كلعدلالأعشابالمعالجةعنتعرفهمااذكر-2

.الرومان-اليونانيم-المصريينقدماء

والصينيين؟الهنودعدالأعشابط!كفأشهرما3

المسلمين؟منبالأعشابالمعالحةطبروادهممن-4

لالأعشاب؟للمعالحةالحديثةالمحوتنتائجأهمما

والمسدمينالعربعندالعدومانظر:.البلديالطب

)الطب(.

(.التأهيلي)الطبالمعاقونانظر:.التأهيليالطب

للأفرادالصحيةالرعايةيوفرمجالالرياصيالطب

الإصابةتقليلالرئيسيوهدفهبدنيا،نشاطايبذلونالذين

الحادثة.للإصاباتالفعالالعلاجوتقديم،الأدنىالحدإلى

منكثيرخبرةعلىالرياضيالطبويعتمد

الرياضيين،والمدربينالأطباء،ذلكويشمل؟الاختصاصيين

البدنية.التربيةومدرسيالأعضاء،وظائفواختصاصيي

اللازمالتمريننوعتحديدفيالخبراءهؤلاءويساعد

منوسعهمفيمابذلعلىالرياضييناللاعبينلمعاونة

بتقويميقومونكذلك،إصابةدونأدائهمفيقدرات

حدوثتمنعالتىالقواعدووضع،التدريبأساليب

والأدواتوامعتخدأمها،الأجهزةوتصميم،الإصابات

ضية.الريا

معبالتعاقدالمنظمةالرياضيةالفرقمنكثيرويقوم

الخدمةمنكنوع،الفريقطبيبوظيفةيتولىطبيب

قبلالبدنيةالاختباراتبإعدادالفريقطبيبويقوم.الخاصة

خلالالفريقلأعضاءالطيةالرعايةوممارسةالمولمممبداية

بعملالرياضىالمدربيقومالفرقمنكثيروفي،الموسم

ويعمل.الطوارئحالاتفيوالرعايةالأوليةالإسعافات

تأهيليبرنامجلتقديممعاالرياضيوالمدربالفريقطبيب

إلىالعودةمناللاعبيتمكنحتىإصابةأيعقب

إلىالرياضيالطبأدىوقد.ممكنوقتبأسرعالملاعب

مثلومعالجتها،العامةالمشاكلتشخيصفيالتقدم

الناسعلىتؤثرالتيالعضليوالشدالركبةإصابات

سوأء.حدعلىوالرياضيين

الكلي.الطبانظر:.الشموليالطب

طب.الففاء،انظر:.الطيرانطب

عندالعدومان!:.والمسلمينالعربعلدالطب

)الطب(.والمسلمينالعرب

منهج،الشموليالطبأيضاعليهويطلقالكليالطب

كثيرةعواملهناكبأنالاعتقادعلىيقوم،بالصحةللعناية

العواملهذهوتشمل.الإنسانصحةعلىتؤثرأنيمكن

والإجهاد،،الجسمانيوالنشاط،والتغذية،الوراثةعوامل

المعيشة،وأحوالالطيةوالعناية،الأسريةوالعلاقات

أهميةالأكثرهوالعواملهذهأحديكونوقد،والعمل

معين.لشخص

،الملتزمالطبعنالكليالطبفىالتركيزويختلف

الطبيركزإذمحدد،مرضمعالجةعلىأساسايركزالذي

تستعملولا،منهوالعلاجالمرضمنالوقايةعلىالكلي

العلاجفي-عادة-والعلاجالتشخيصفيوسائلهبعض

الذينالأطباءيلجأ،المثالسبيلوعلى.التقليديالطبي

،كثيرةعلاجيةولمسائلاستخدامإلىالكليالطبيزاولون

الجراحي.والتدخلالعقاقيرعنفضلا

،بالأعشابوالعلاجبالإبرالوخزالوسائلهذهتشمل

والأطباءالاسترخاء.وعلاجات،المغنطيسيوالتنويم

العقاقير.علىكثيرامرضاهميعتمدألآيحاولونالكليون

فيوالمتخصصينوالنفسانيينالأطباءمنكثيريمارس

الكلي.الطبالصحيةالرعاية

تحقيقفيالمريضمسؤوليةالكليالطبممارسوويؤكد

المرضىويساعدونعليها.والمحافظة،ممكنةصحةأفضل

السليمة.العاداتواكتسابالجيد،الطعامتناولعلى

للمحافظةمختلفةوسائلالمرضىيعلمواأنكذلكويمكن

يتعلمأنللمريضيمكن،المثالسبيلعلى.صحتهمعلى

معدلمثل،الإراديةغيرالجسمانيةالعملياتعلىالسيطرة

والتأملالاسترخاءأساليبطريقعن،القلبضربات

.الحيويوالاسترجاع

نفسه.الطبقدمقديمةللصحةالكليالعلاجوفكرة

الطبمنعناصرعلىدائمايشتملالجيدالطبيفالعلاج

الطبهذااكتعسبالعشرينالقرنأوائلفبعد،الكلي

هذانماوقد.الصناعيةالبلدانمنكثيرفيمتزايدااهتماما

الأمراضمعظمأنيدركونبدأواالكثيرينلأنالاهتحام

لها،القلبوأمراضالسرطانفيهابما،المعديةغير،الشائعة

التدخينمثل،شخصيةوعادات،معينةحياتيةبأنماطعلاقة

.الطعامونظام

بتشخيصيعنىالطبمنفرعالئفسيالطب

طبيبالنفسانيوالطبيبوعلاجها.العقليةالأمراض

فيأخرىسنواتعدة،الطبفىتأهيلهبعد،يقضي

عقلئا.المرضىعلاجعلىالتدريب

الاختلالمرضىعلاجفىكثيرةأساليبتستخدم

مريضمعالمشاكلالنفسانىالطبيبيناقشفقد.الحقلى
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والعقاقيرالمناقشةبينيجمعوقدلآخر،عقاقيرويصفما،

ثالق.مريضمع،للعلاجآخروأسلوب

م!ضبفيالنفسيالطبمعالحاتبعضتجري

الحادةالحالاتأنإلا،عيادةفيأو،النفسانيالطيب

منكثيروتستخدم.المستشفىداخلالعنايةتتطلب

واختصاصييننفسانياتممرضاتوالعياداتالمستشفيات

العلاجفيومتخصصين،المرضىشؤونلمتابعةاجتماعيين

خاصاتدريباالمتخصصونهؤلاءويتلقي.السريريالنفسي

مشاكلهم.حلعلىالمرضىلمساعدة

النفسيةالاضطرابات

المزاجمثلمختلفةبأعراضالعقليةالاضطراباتتتسم

الزائد،والقلق،العاديغيرالسلوكأو،المضطرب

الشخصحياةالأعراضهذهتفسدماوغالبا.والهلوسة

أطيعية.احياتهممارسةعنتعوقهوقدبها،يصابالذي

فقد.العقليةالاضطراباتمنالكثيرأسبابتعرفولم

وقد.النفسيالضغطأوألانفعاليةالنزعاتمنبعضهاينشأ

فقدذلكومع،السلوكمنمعينةأنماطعنأخرىتنتج

نأويعتقد.الدماغفيبيولوجيةعيوبمنبعضهايأتى

عواملمزلمنعنتنتجالعقليةالاضطراباتمنكثيرا

وبيولوجية.واجتماعيةانفعالية

وتصنيفتحديدطرقتغيرتالوقتمرورومع

التصنيفوسائلميزتفلقد،العقليةألاضطرابات

هىفالنفاسات.العصاباتوالنفاساتبينالقديمة

الشخصمعهايفقداشتىالحادةالعقليةالاضطرابات

أما.والهلولممةالتوهمأعرأضعليهوتظهرلالواقع،الوعي

متزايد.بقلقتتسمأخفاضطراباتفهيالعصابات

العقليةالاضطراباتمنالأخرىالأنواعوتشمل

الشخصية.والاضواباتالعضويةالاضطرابات

لحملوكأو،الشخصيةفىشذوذالعضويةوالاضطرابات

اضطراباتوتشمل.الدماغفيتلفأوإصابةعننابخ

مقبولغيرنحوعلىالتصرفإلىالجنوحالشخصية

مخلة.بطريقةأواجتماعيا

لعلاجا

علاجاتعدةالنفسانيونالأطباءيستخدم

هما:للعلاجالرئيسيانوالنوعان.العقليةللاضطرابات

النفسية.المعالجة2-الجسديةالمداواةأ-

ال!دوية.أستخدامعادةتشمل.الجسديةالمداواة

مزيلةعقاقيرهيالمداواةفيامشعمالأالأكثروالمجموعة

هذهوتستعمل.العصايةالمضاداتأحياناتسمىللذهان

التشويم!وهوالنفاسعلاجفىرئيسيةبصفةالعقاقير

العقاقيرمنمجموعةهىالاكتئابومضادات.النفساني

عقارالليثيوموكربونات.العصابلعلاجأساساتستعمل

بالاضطرابالمسمىالقطبيناضطرابلعلاجيستعمل

متعاقبةفتراتالاضطرابلهذاالمصابويعاني.الانقبافي

.والفرحالحزنمن

الاختلاجيسمىالجسديةالمعالجةمننوعوهناك

بما،المزمنالعقليالمرضلعلاجأحياناويستعملالكهربائى

يمرالمعالجةمنالنوعهذاوفي.الشديدةالكآبةذلكفي

بإعطائهتخديرهبعدالمريضدماغعبرمعتدلكهربائيتيار

العقلية.الأمراصانظر:.النوملهيجلبعقارا

العلاجأشكالمنشكلأيهي.النفسيةالمعالجة

النفسية،المعالجةمنكثيرةأنواعوهناك.نفسانيةبوسائل

النفساني.والطيبالمريضبينمناقشاتعلىيقوموأغلبها

يكونأنعلىويساعده،المريضثقةتعزيزالطيبويحاول

فيوالطيبالمريضيلتقىوعموفا.للحياةتقبلأأكثر

شمهور،لعدةالأسبوعفيمرتينأومرةنفسانيعلاججلسة

ذلك.منأقلأوأكثرالجلساتتتوالىأنويجور

مرضىثلاثةمنمجموعاتتشتركالأحيانبعضفي

النفسانيبالطيبفاجتماعهم.جماعيعلاجفىأكثرأو

يشجعوقد،أنفسهمفهمعلىالمرضىيساعدمجموعةفي

تمثيياتفيمشاكلهمعنالتعبيرعلىالمرضىالطيب

نفسانية.

النفسانيالطبيبيستخدمقداللأطفالحالةوفي

عنالطفلحديثعنفعوضا.باللعبالعلاجطريقة

واللهو.اللعببأدواتيمثلهافإنه،مشاكله

هماالنفسانيةللمعالجةاستخداماايلأكثروالنوعان

النفسىالتحليليركز.السلوكومعالجةالنفسىالتحليل

لنظريةووفقا،اللاشمعوريةوالأحاسيسالأفكارعلى

العقليةالأمراضمنكثيرألممبابتكمنالنفسيالتحليل

ويتحدثالنفسانيالطبيبالمريضيزور.اللاوعيفي

المريفعلىالطبيبويساعد،بالهعلىيخطرماكلعن

المريضيستمروقدأسبابها.عنبالكشفمشاكلهفهم

التحليلانظر:.!شواتلعدةالتحليليالعلاجفى

النفسي.

المكافأةأسلوبالسلوكمعالجةعندالطبيبويستخدم

والهدف.أفضلسلوكاليسلكواالمرضىلتشجيعوالعقاب

تغييرعلىالمرضىمساعدةمحاولةهوالسلوكمعالجةمن

أسبابفهمعلىمساعدتهممحاولةمنأكثرسلوكهم

وأالمريضعلىالنفسانيالطيبيثنيوقد.السلوكذلك

تسمىالتىالطريقةليهذه"."الحسنسلوكهعلىيكافئه

مثلالسلبيالتعزيزمنتأثيراأكثرتعتبرالإيجابىالتعزيز

منه.بدرسيءلسلوكالمريضتوبيخ
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الموسوعةفىصلةذاتمقالات

النفسىالعلاجألفردأدلر،

الشواذنفصعلمالعقليةالأمراض

)الطب(والمسلمينالعر!عمدالعلومالنفسىالتحليل

ناأ،فرويدالضدي!تكافؤ

مميحموند،فرويدنهالذا

علم،لنفسامحمدبكربوأ،زيالرا

رينكا،نيهورسيناب!ا

عليأبو،الهيثمابنالبدنيالنفسيالطب

جوستافكارل،يوغالعصاب

عدموسائلامتخدامهوالبدنيالنفسىالطب

البدنية.الاعتلالاتمعالجةفىومبادئهالنفس

العاطفيةالاضطراباتأنإلىزمنمنذالأطباءاهتدى

يكونحينمافمثلا.الإنسانجسمعلىتؤثرالإجهادمثل

فيزيد،الدمفيالأدرينالينيسيلغاضباأوخائفااللإنسان

الذهنيةالتنازعاتبعضتجعلوقد.القلبعملمن

.المرضيشبهمالهتسببأو،للمرضعرضةأكثرالإنسان

الربو،:العاطفيالقلقإلىتنعسبالتيالاضطراباتوتشمل

المفاصلوالتهاب(،المعدة)قرحةالهضميةوالقرحة

العصبيالجلدوالتهاب(،المفاصلوتصلب)إلتهاب

.العدوىمقاومةوضعف(،المزمنةالجلدية)الاضطرابات

المرتفع.الدموضغط

فيخاصافرعاعادةالبدنيالنفسىالطبيعتبرولا

علمفىالتدريبمنشيئاالأطباءأغلبنالفقد.الطب

وسائليستخدمونماوكثيرا،النفسيوالطبالنفس

بعضويحتاج.الأخرىالعلاجوسائلجانبإلىنفسانية

الطبفيالمتخصصينالاطباءمنلمساعدةالمرضى

النفسى.

(،الطب)فيالإشعاعيالنشاطانظر:الئووي.الطب

(.المشعةالنظائر)امشخدامالنظير

الكلى،الطب)الوقاية(،الطبانظر:الوثائى.الطب

.المرضمنالوقاية

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:الطيائعي.

)الطب(.

دقيقة،حبيباتذوناعمأبيضكلسيحجرالطياشير

عنيختلفوهو.القديمةالبحارقاعفيكطينيتشكل

يزاللاكونهفيالناعمةالنقيةالكلسيةالأحجارمنالعديد

إلىيتحوللمأنهأي؟بالحكإزالتهوسهولة،بليونتهيحتفظ

قاسية.صخور

صغيرةأصدافمنكبيربشكلالطباشيريتألف

(.المتبلورةالكالسيوم)كربوناتالكالسيتمنوبلورات

.الكالسيومكربوناتمركبمنالمادتانهاتانتتاثف

فيدوفرمدينةفينجدهاالتىالبيضاءالصخوروليست

أعطىماوهذاالطباشير،منسميكةطبقاتسوىإنجلترأ

الترلممباتأماالبيضاء،الأرضويعنيآلبيوناسمإنجلترأ

المتحدةالولاياتفيكنساسغربىفيالطباشيرية

محفوظةعظميةهياكلعلىتحتويفهي،الأمريكية

انقرضتوأسماكوطيور،طائرةوزواحف،بحريةلثعابين

جميعها.

العصرخلالالطاشيريةالترسباتمعظمتشكلتوقد

الطاشميري.

المطاطية،السلعصناعةفيتستخدممادةوالطاشير

ومسحوق،الناعمالتلميعومسحوق،والمعاجينوالدهانات

غيرهيستخدمكماالطباشيرويستخدم.الأسنانتنطف

البورتلانديالأسمنتصناعةفيالكلسيةالأحجارمن

صناعةفيأيضاالطاشيريستخدمكما.التربةتغطيةوفي

.السبورةعلىبالكتابةالخاصالطاشير

الكلسيت.،الكالسيومكربوناتأيضا:انظر

-؟هـ،322-)؟أحمدبنمحمدطباطبا،ابن

بنإبراهيمبنمحمدبنأحمدبنمحمدم(.349

مفلقوشاعرأديب.الحسنأبو،العلويالحسنيطباطبا،

كثيرعقبله.بأصبهانووفاتهمولده.محققوعالم

بالذكاءمعروفاكانومشاهير.وأدباءعلماءفيهمبأصبهان

بنعبداللهكانالمقصد.وجودالقريحةوصفاءوالفطة

منها:كتبله.كثيرينعلىويقدمهذكرهمنيكثرالمعتز

إلىيسبقلموقيل؟العروض،الطبعتهذيبالشعر،عيار

مثله.
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طاعةالواخ

عائر.سطحمىتمد"حراليور"الغائرالسطحطباعةمستو.سطحستمدالأوفستطاعةلارر.سطعصتمدالبارزالسطحمنالطباعة

لطلاعةا

تغديفوأوراقالملصمقاتعلىمشتمدة،يومكلالحديثةالتيالجماهيريالاتصالوسائلأهممنوسيدةالطياعكة

وأوراق،التقويمومفكرات،المشروباتوعلب،الحلوىوالطباعةوالسينما.،والتلفازيالإذاعيالبثكذلكتشمل

والبطاقات،الحائطوورق،المسطرةالمكتبيةالمعاملاتوتعتمد.التعليميةأنظمتنامنالعديدفيألاساسهى

الفنية.والأعمال،الفكاهيةالرسوموكتيبات،البريديةمنكثيرفىالطباعةعلىالحديثةالتجاريةالانظمة

005حواليمنذ،اليومنعرفهاكماالطباعةبدأتالنقد،أوراقإلى،البيعإيصالاتمنلدءامداولاتها

وأاليد،بخطينسخمقروءشىءكلكانذلكقبل.عامجزئياوالإعلانالدعايةتعتمدكماالاسستتمار.وشهادات

إنيزأهم!ث3.خشبيةقوالبمنباليدويطبعيحفر.والخدماتالسلعلترويجالطباعةعلى

فيومعاونوهجوتنبرججوهانسطورالتارلكلندمافيمنمجالينالبلدانمنكثيرفىوالنشرالطباعةتعد

المتحركة.بالحروفالطباعةام044عامحوأليألمانيا،الكتبإلىفبالإضافة.الكبرىالتجاريالنشاطمجالات

القرنفيالحروفمنالنوعهذاابتكارللصينيينسبقوقدالمطابعمنالمطبوعاتآلافتتدفق،والمجلاتوالصحف!



3!اهلطباعةا

اللغةفيالهجاءحروفكثرةولكن،الميلاديعشرالثاني

وقد.عمليغيرأمرأللطاعةاستعمالهاجعلتالصينية

وبهذه،منفصلةمعدنيةحروفصنعإلىجوتنبرجعمد

علىقصيروقتفييحصلأنالطاعاستطاعالطريقة

أصبحأنبعد،لكتابالمطبوعةالنسخمنوفيرعدد

لطاعةومراتمراتسهلأأمراالحروفهذهاستعمال

ومتنوعة.عديدةكتب

ولمسائلمنرئيسيةوسيلةالطباعةصارتماوسرعان

لأكثرالمعارفمنقدرأكبريسرتإذ،العامةالاتصال

لمماوهذا،السبلوبأيسروقتأقصرفيالناسمنعدد

والكتابةالقراءةأتسئانتشارثمومن.قبلمنيحدث

فائقة.بسرعة

طريقعنالتجاريةالطباعةأعمالمنالكثيرالانيتم

البارزالسط!طباعة-أ:طباعيةوسائلثلاثمنواحدة

السطحطباعة3-)أوفمست(المستويالسطحطباعة2-

الخاصة،سمماتهاالوسائلهذهمنواحدةولكلالغائر.

يجهزفإنه،طبعهيرادالذيالبارز،بالسطحيتعلقففيما

طباعةوفي.منخفضمستوىفيحولهالفراغويترك

مستوىشيطبعهايرادالتيالأشكالتجهزالمستويالسطح

يجهزالغائرةالطاعةوفي.نفعسهالمطوعكيرالفراغ

الفراغعنمنخفضمستوىفيطبعهيرادالذيالشكل

للطباعة.قابلاليكونالمحيط

التوضيحيةوالرسومالحروفتجهيزالمقالةهذهتناقش

كما.التجاريةللطاعةالرئيسيةالولحمائلوتصف،للطاعة

تاريخوتتتبعللطباعةأخرىعديدةوسائلكذلكتعرض

تطورها.

الكتبتجليدمثلالموسوعةفيمنفصلةمقالاتتوجد

عنتفاصيلتعطيالضوئيةوالطباعةالفموئىوالحفر

مقالاتتعطيكماوالنشر.الطاعةفيالمتبعةالخطوات

بالشاشةوالطباعةالكليشيهوحفرالحفرمثلأخرى

الفنونمجالفيالطاعةصناعةعنمعلوماتالحريرية

الجميلة.

الطباعيةالمادةتحضير

هناك،للطباعةالتوضيحيةوالرسومالمتنتحضيرعند

الختلفة،الطباعيةالوسائلبينومشتركةمعروفةخطوات

والتصحيحالمراجعة2-.الحروفتنضيد-أ:وتشمل

تبويب-4.التوضيحيةالرسسومتجهيز3-(0)البروفات

.الصفحات

لتشكيلالمعدنيةالحروفصفهو.الحروفتنضيد

نأيمكنكمابالجمعكذلكويعرف.مطبوعةكلمات

التصفيف2-الحراريبالصبكالتنفبأ-إلىيصحنف

الضوئي.)التجميع(

بالالاتهذاعصرنافييتم.الحراريبالسبكالتنضيد

عشرالتاسعالقرنأواسطإلىيدوئايجهزكانأنبعد

الجمعبعمليةيقومونكانواالذينالعمالويسمى.الميلادي

منالمعدنيةالأحرفقطعيلتقطونوكانوا،المصففين

عنعبارةمنهاكل،عديدةأدراجفيبحواجزفراغات

الأحرفبتصفيفالتنضيدع!ليةوتتم.أحرفصندوق

وهو،ا!لصفداخلوسطوركلماتشكلفييدويا

فيتفريغهايتمامتلأتوكلما،مستطيلةمعدنيةمحفظة

أنواعلطباعةتمارسمازالتالطريقةوهذه.حروفصينية

التيالكبيرةالأحجامذاتالفريدةالتصميماتمنخاصة

الحديثة.الآليةبالطرقسبكهايصعب

وهما:،الاليالصفآلاتمنرئيسياننوعانيوجد

التصفيفآلاتوتقوم)المونوتيب(.والحرولمحية،السطرية

واحدةقطعةالحروفمنلمسطركلبعسبكالسطري

فيالحرفإنزاليتمالالةمفاتيحعلىالضغطفعند.متصلة

تجهيزبذلكويتمالسطر.فيمكانهيأخذقالبشكل

اللينوتيب.انظر:.الحروفيةالسبيكة

قطعاالحروفبتجهيزالآلةتقومالحروفيةالطريقةفي

خاصةشفرةتقومالمفاتيحعلىالضغطفعند.منفصلة

آلةخلالمنالشريطتمريروعند.ورقيشريطبتثقيب

الحالوفي.إدخالهتمحرفلكلالثقوبتترجمالسبك

كوحداتالمطلوبةالحروفصبوشم،القوالبتتشكل

المونوتيب.ان!:.منفصلة

الضوئي،التنفميدكذلكيسمى.الضوئيالتصفيف

التنضيدأساليبكلعلىويشتملالفيلمى،الصفأو

الطريقةهذهوتعتمد.المعدنيةالحروفعلىالاعتمادبغير

الحروفصوربنقلفتقوم،الضوئىالتصويرخصائصعلى

ويتم.الحساسةالفوتوغرافيةوالأوراقالأفلامسط!حعلى

السبكطرائقمنبدلأالطريقةبهذهالحروفغالبيةصف

الطباعة.عملياتلأغلبا!اري

كلاذجخازنبهاالضوئيالتنضيدالاتوأغلب

عمليةأثناءالمطلوبالحروفىالطرازلإمدادرئيسى

بهامصور،سالبةفيلميةشريحةمنشريطوهو.الصف

شمعاعإسقاطوعندالطرز.منلطرازالحروفأشكالكل

يتاثر،عدسةخلالمنالمطلوبالحرفعلىضوئي

عمليةإتماموبعد.الفوتوغرافيالورقيأوالفيلميالسطع

لأشكالالموجبةالصورةتنطبع()التحميضالتظهير

الجهازفيالتيالعدساتوتقوم.المصفوفةالحروف

فيأما.مختلفةبنعسبالحروفأحجامفيبالتحكم

علىالحصولعلينافيجب،الحراريبالسبكالتنضيد

أحبمعلىالح!سولأردناإذابذاتهقائمحرفأوقالب

متنوعة.لطرزمختلفة
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علىبالضغطحروفاالضسوئىالتنضيدآلاتتنئلعض

شفرةبرموزشرائطينتجوبعضها،مفاتئالطابعةأزرار

فىالشرائطهذهإدخاليتم.المونوتيببنمطشسبيهةخاصة

الجمع.عمليةفتتمبحاسوبمتصلللجمعجهاز

السطر،ملءبعمليةالحاسوبيقومذلكإلىوبالإضافة

بالتقصيرالكلماتبينالفراغاتفيالتحكموهي

علىالسطورنهاياتلتسويةالشرطاتباضافةوالتمديد

الهوامعق.

حازنعلىلايعتمدالتنضيدآلاتمنآخرنوعوهناك

الأحرفتصاميمعنمعلوماتيخزنلكنه،رئيسينماذج

منخاصطرازاستدعاءوعند.حاسوبيةذاكرةفي

الكاثودية،للأشعةأنابيبمنشماشسةعلىبثهيتم،الحروف

فوتوغرافيسطحعلىالصورتسلطثمالتلفاز.كشاشة

التظهيروبعد.عدسةخلالمنبتركيزهحساس

ويعستطجع.الموجبةالن!خعلىالحصوليتمالفوتوغرافي

كاملةصفحةتجهيزالضوئيأضصفيفاآلاتمنالنوعهذا

الضوئي.التصفيفانظر:.قليلةثوانفييوميةجريدةمن

!ستابةفى!المجلاتالصحفكتاببعضيصتحين

بشاشةشبيهةعرضوشاشةطابعةبهبجهازمقالاتهم

موصلالجهازهذا.الطرفيةالعرضشاشةتسمىالتلفاز،

يقومذلكوبعدكتابتها.حينالمادةلتخزينبحاسوب

وإدخالومراجعتها،المكتوبةالمادةباستقبالالمحررون

صورتهافيالمادةتدخلثمعليها.اللازمةالتعديلات

الضوئيالتصفيفجهازإلىإلكترونيةبعملية-النهائية

توفيرذلكوفي.الطاعيوالتجهيزالحروفصففيتم

الطباعةعمليةتكرارأحدعلىلاتحعينإذ،والمالللوقت

التنضيدأجهزةبعضوتحتوي.الحروفجمعآلةعلى

هذهوتستطيع.الحروفيةالطرزفرزوحداتعلىالأخرى

حينالحروفعلى-إلكترونيةبطريقة-التعرفالوحدات

الجيم.جهازإدخالهاثمومنطباعتها،

بطعالطاعيقوم)البروفات(.والتصحيحالمراجعة

الموادوضعويتمالأخطاء.إصلاحلغرض،تصحيحنسخة

يوضعوتحبر.،للطاعةصغيرةآلةسطحعلىالمصفوفة

الورقةتسحبثم،ضاغطةأسطوانةوتدحرج،الورق

نسخةطبعفيتم،الضوئيالتصفيصحالةفىأما.المطوعة

للتصكمحيح.موجبةفوتوغرافية

نممئكلفيالتصحيحبإجراءالمصححويقوم

الحروفمصففيإلىالصفحاتبارحاعيقومثبم،المراجعة

الاخطاء.للإصلا!

الطباعونيستعمل.للطباعةالتوضيحيةالرسومتجهيز

للطاعة.التوضيحيةالرسوملتجهيزالفوتوغرافيةالوسائل

إحدىتعتمد،الرسوملهذهأغنيةاالخصائصعلىوبناء

الكثافةالموحدالاستنساخطريقة-ا:التاليتينأطريقتينا

الكثافةالمدرجألاستنساخطريقة2(الخطي)الاستنساخ

(.المظلل)الاستنساخ

تعتمدالتيالرسومينالسب.الكثافةالموحدالاستنساخ

درجاتفيتفاوتدون،مصمتهومساحاتخطوطعلى

والخرائطالبسيطةالخطوطذاتالرسومويشمل.أخظليا!ا

آليةتصويربآلاتالأش!صالتصور.البيانيةواشسوم

التباين،شديدةالإظهارميزةبهاتصويرأوراقعلى،خاصة

.المطلوببالحجمسالبةنسخوتجهيز

نفذتالتيالرسومينا!سب.الكثافةالمدرجالاستنساخ

الفاغ.والتظليلالدأكنالتظليلبينمتفاوتةبدرحات

ذاتالموادالطريقةبهذهالمجهزةالتوضيحيةالموادوتسمى

والصور،الفنيةاللوحاتوتشمل،المتصلالتدرج

وتستطجع.الفحمبأقلامالمنفذةوالرسوم،الفوتوغرافية

بدرجاتوليس،واحدةبكثافةاللونطباعةالمطبعة

منفيحدثالمتصلالظليبالتدرجالإيهامأما.متفاوتة

متناهيةنقاطشكلفيالرسوممنمساحاتطباعةتأثير

وأمرشحخلالمنالتوضيحيةالرسومشتصورالصغر.

لهذهالدقيقةالفتحاتوتقوم.للظلالتكسيرلثبهة

س!إلمادةعلىبالإضاءةإسقاطهاعندالمنتظمةالشبكية

وحداتإلىالمتصلةالظليةالمساحاتبتقطعالتوضيحية

هذهأحجاموتتفاوتالصغر.متناهيةوفراغاتنقطية

الكثافةدرجةعلىاعشماداصغرها،رغموالفراغاتالنقاط

المساحاتهذهوتبدو.للرسمالأصليةالنسخةفيالظلية

النسخةمنالأصلطبقنسخةوكأنهاالمشاهدلعينالمنقطة

أطرسم.الأصلية

الموادتجميعالتبويبيشمل.الصفحاتتبويب

وترتيبها،الطباعيةبالعمليةالخاصةوالتوضيحيةالمصفوفة

.صفحاتفي

مسبوكة،أحرفعلىتعتمدالتيالبارزةأسطاعةافي

فموئيحفرقوالبشكلفيالتوضيحيةالموادتجهيزيجب

علىالسالبالفيلمبوضعالع!ليةهذهوتتم)كليشيه(.

تسليطوعندللضوء.حساسةبمادةمعالجمعدنيلوح

يتمالسالبةالنسخةخلالمنالمعدنياللوحعلىالضوء

الحفربعمليةذلكبعدالحفرفنيويقوم.الشكلنقل

وفي.كيميائيةبأحماضتظهيرحوضداخلالكيميائي

وتبقىللضوء،تعرضتالتياحسماحاتتتآكلالعمليةهذه

الحروفتوضعذلكوبعد.بارزةالأخرىالمساحات

فيجنبإلىجنباالمحفورةالقوالبهذهمعالمصفوفة

،الحروفبإطارالتركيبةهذهوتعرف.حديديطوق

الحفرانظر:.الطباعةلبدءالتجهيزفيالأخيرةالمرحلةوهي

الفوئية.والطباعةالضوئي
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ألواحإلىالتوضيحيةوالرسومالحروفصورتنقل

منماتبقىأغلبفيالفوتوغرافيةبالوسائلالمعدنيةالطباعة

هما:بطريقتينالمصمورةالمادةتجميعويتم.الطباعةأساليب

التوليف.طريقة2-اللصسقطريقة-أ

للموادموجبةنسختجميعشم،الطريقةهذهفي.اللصق

نسئعلىتشتملقدوالمواد.شبكىتقسيمذاتلوحةعلى

الكثافة،مدرجةأو،موحدةخطيةبطاعةأصولمنموجبة

منمطوعنموذجأو،التصويريبالجمعمصفوفةوحروف

سالبةفيالمتنوعةالمجموعةهذهتصويرويتم.معدنيةحروف

التجميع.نسخةباسمتعرفواحدة

للحروفنعمئممالبةتجميعطريقةهي.الدوليف

تلصقالويقةهذهوفي.التوضيحيةوالرسومالمصفوفة

تنزعورققطعةعلىمرتبةمساحاتعلىالسالبةالنسخ

الأجزاءعلىالإضاءةلتمريرمحددةمساحاتمنها

نسخةبتجهيزالعمليةهذهتعرفتصويرها.المطلوب

المعدنية.الألواحلتجهيزسابقةوتكونالتوليف

البارزةالطباعة

السطحمنالبارزةالأجزاءتقومبأنالبارزةالطباعةتتم

ألفمنأكثروقبل.للطباعةأسلوبأقدموهوالحبر،بنقل

فكانوا.الخشبيةالقوالبمنالطباعةالصينيونعرفعام

خشبيةقطعةسطحمنطبعهايرادالتيالأجزاءيخرطون

هذهتحبيروشم.بارزةوالتصميماتالحروفتاركين

عليهاالورقمنقطعةيضعونذلكوبعدالأجزاء،

انظر:.الورقإلىالحبرفينتقلالخلفمنبضغطهاويقومون

بالقوالب.الطباعة

يعرفماهوالبارزةالألحمطحطباعةمنالاخروالنوع

الحروفأشكالبنسخالمطبعةتقوموفيه،الحروفيةبالطباعة

.محفورةمعدنيةألواحمنأو،معدنيإطارداخلالمصفوفة

تتمالحروفيةالطباعةكانت.البارزةالطباعةألواح

وأيدوياالمحفورةوالقوالبالمصفوفةالمعدنيةالحروفبوساطة

كثرفقدالانأما.معدنيةبإطاراتمطوقةوهيفوتوغرافيا،

الفوتوغرافية.بالوسائلالمجهزةالمعدنيةالالواحعلىالاعتماد

الإطاراتطريقةتفوقتجعلهاعديدةمميزاتالألواحولهذه

الصفطرقعلىتجهيزهافيالألوأحتعتمدفأولآ.المعدنية

أصبحوثانيا.الحراريالسبكعلىتعتمدكما،العادية

نفسهالوقتفيمتطابقةعديدةنسختجهيزبالإمكان

التشغيلبإمكاناتشعلقوالثالث.الفوتوغرافيةبالوسائل

المعدنيةالإطارأتأننجدحيثالدوارةالمطابععلى

وهوالمطابعهذهأسطواناتعلىتحميلهالايمكنباستوائها

ثنيها،تجعلمرونتهاإنإذ،الألواحبهتتفوقالذيالشىء

ممكنا.الأسطوانىالسطحعلىتحميلهاثمومن

منالانالبارزةالطباعةألواحمنالعظمىالغالبيةتصنع

معدنية.قاعدةعلىللضوء،حساسةبمادةالمعالجالبلاستيك

نسخةخلالمنللضوءالحساسالسطحتعريضوعند

وتصبح،المرسومةالمساحاتشصلبسالبةمصورة

بمحاليلأوبالماء،إزالتهاتتم،رخوةبالرسمالمحيطةالمساحات

يعال،الرخوةالأجزاءوبزوال.ساخنهوأءبنفخأو،كاوية

للطاعة.جاهزاويصيرصلابةليزدادأخرىمرةالمتبقيالجزء

الإطاراتأوالألواحترسلالبارز.السطحمطابع

حيث،المطبعةداخلالطباعةغرفةإلىالمصفوفة

وهى.الطباعةعمليةوتتمالحبر،ورائحةوالأزيزالضوضاء،

إلىالمصفوفةالمادةسطحمنالتحبيرانتقالالأساسفى

أصبحتأنبعد،الانالعمليةهذهتطورتوقد.الورق

منونقلهفارغا،الورقالتقاطعلىقادرةالآلاتمعظم

ثمأكثر،أوواحدبلونجانبيهعلىوطبعهأجزائهاخلال

.صفحاتفيوطيهتقطيعه

البارز.السطحطباعةالاتوتصاميمأحجامتتنوع

-المطالغامجموعاتثلاثإلىعادةالآلاتهذهوتنقسم

والحوضالأسطوانةذاتالمطابع2-.البرميلذأت

.الدوارةالمطالغ3-.المسطح

للطباعة،مستويانسطحانلها.البرميلذاتالمطابع

الإطماراتأوالألوأحعليهوتوضع،القاعدةأحدهمايسمى

لوحالاخروالسطح.للطاعةالمجهزةللمصفوفاتالمعدنية

أيأوالورقلتثبيتوهو،البرميليسمىمستومعدني

وبينمااليا.المطابعهذهأكلبوتعمل.طباعتهس!!راد

يتلقف،القاعدةعلىالألواحبتحبيردوارةأسطواناتتقوم

عندطبعهفيتم،الورق-البرميلسطحوهو-الاخرالسطح

اللحظةهذهوفي.ارتداديةبحركةالسطحينالتقاء

يرتدمرةكلوفىالتحبير.لإعادةالأسطواناتتنسحب

الطبع.مكتملةالورقةتنفلتالبرميلسطحفيها

النشراتطبعفيالبرميلذاتالمطابعاستعمالويكثر

منالنوعهذاويعرفوماشمابهها.والبرامجالإعلانية

.الخدماتبطباعةالطاعة

وتعرف.المسطحوالحوضالأسطوانةذاتالمطابع

لوضعمستويةقاعدةولها.الأسطوانيةبا!لطابعكذلك

الجزءيقوم.المصفوفةوالحروفالقوالبإطاراتأوالألواح

دورانه،أثناءالطباعيالضغطباحداثالضخمالأسطوانى

أسفلارتداديةبحركةالمستويةالقاعدةتنزلقبينما

الورققطعةالأسطوانةتلتقطاللحظةهذهوفي.الأسطوانة

علىالمثبتالطباعياللوحأوالمصفوفاتإطارفوقوتبسطها

البداية،نقطةإلىالقاعدةهذهوبارتداد.المتحركةالقاعدة

فيبعملهاصغيرةتحبيرأسطواناتوتقوم،الأسطوانةترتفع

إلىالمطوعةالورقةاندفاعفيهايتمالتينفسهااللحظة
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مطبوعةأوراق

بمأفقيةأورأسيةالمطابعهذهتكونماوكثيرا.الالةخارج

وأ،الأسطوانةعلىعموديةالقاعدةانزلاقحةحرتكونأي

بالمطبعةالمطابعهذهإحدىوتعرث.الأسطهوانةتحتأفقية

فيأ!رتاجانبيكلابطباعةوتقوما!لتكاملة،الأسطوانية

وأمعطوانتان.مستويتانقاعدتانولهانفسها.اللحظة

وحاويات،الكتصالمطهالإطباعةمنالخوعهذاويستعمل

.ىأضعديدةوأشياء،أحكتيباتاو،المقوىالورق

والمجلاتأصحفالطباعةوتستعمل.الدوارةالمطابع

المطالغهدهوتتميز.الواسعالنطاقعلىوال!صتب

وهي،مزدوجةطباعيةلأغراضالأسطواناتبامشخدامها

الحطباعة.المجهزةالألواحاوحمل،أ!باعياالضغطإحداث

الالحمطوانتين.لينمرورهأثناءالورقطبعويتم

الوحداتنظام:نظامينالمطاللأحدهذهتعمل

أ!حداتانظامشي.المشتركةالطبعةنظامأو،المستقلة

الطباعةللوححاملةأسطوانةم!الوحدةتتكون،المستقلة

عددويحددللتحبير.منفصلوجهاز،ضغصأوأسطوانة

لونبطبعوحدةحصلتقومإذ،نيةاللوالطعاتعددالوحدات

بتنفيذالوحدتينذاتا!طهبعةاتقوه!!ذار.منفصلواحد

طبعةبتنفيذالأربعاالوحداتذاتاططعةوتقوم،بلون!تطبعة

ضغصأأسطوانةفلهالمشتركةأ!عةانظامأما.ألوانبأربعة

الطاعةلألواحالحاملةالأمعطواناتامنعددلهبينما،واحدة

أعلأنكماخمسا.عددهايبلغوقد،الضغطبأسطوانةتحيصأ

.الخاصتحبيرهاجهازالأسطواناتاهذهمنواحدة

المستويةالقاعدةذاتالأسطوانيةالمطبعة

وأالألواحلتثبيتمستويةقاعدةالأسطوانيةالحروفيةللمطابع

الطاعي.الضغطدوارةأسطوانةتحدث.الحروفإطارات

والىالأمامإلىتتحركالتيالقاعدةعلىمثبتالحروفإطار

نقطةإلىالحروفإطارارتدادعند.الاسطوانةتحتالخلف

إطارتحبيرويعادالأسطوانةترتغع(منقطبخط)مبينالبداية

فاركة.ورقةمكانهارتدخلمطوعةورقةوتخرج.الحروف

الإمداد،بالورقللإمدادنظامانالدوارةالمطابعولهذه

بنظاملعملالمطابالتىففي.المتصلالإمدادأوالمنفصل

.الورقمنمنفصلةفروخعلىالطباعةتتمالمنفصلالإمداد

الورقعلىالطباعةع!ليةتتما،المتصلالإمدادنظاموفي

الالةفيجهازويقوم.ضخمةأغةمنآليايسحبأتيا

كماأصغر،قطعإلىطبعهايتماكتيالأجزاءبقصنفسها

وأمجلةأوأ!ححيفةصفحاتشكلفيبطهيهايقوم

فصيلةإلىالآلاتمنالدوارالنوعهذاوينتمي.كتاب

المتكاملة.المطابع

يقومون،للعملالالةتهيئةالطباعوني!!م!!أنوبعد

ويعرف،للطاعةالتجهيزيبدأوبعدها.النماذجبعضبطبع

اللازمةالتعديلاتبعمليقومونوفيه،النهائيبالتحضير

منقمالصقإلىفيعمدون،نتيجةأجودعلىللحصول

وأ،الضغطأسطوانةأجزاءبعضفيالمنالمميبلرفعالورق

الأثرلتكثيفوذلك،الطباعيةالألواحأجزاءبعضتحت

علىالمنامميبيخفضونحصمالاهتا.يكونعندماالطاعي

تبطنالتيالورقيةالحشوةأجزاءلإزالةالداكنةالمساحات

عي.الطبأمم!إلضعط

الحجريةالأوفستطباعة

علىقائمةوهيمستو.!مطحمنالحجريةالطاعةتتم

الاكتشافبهذاقامبالماء.أسدهنيةاالموادامتزاجعدمحقيقة

كانحينأم،897عامسيخفلدرألوييدعىألمانيكاتب
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قلمامستعملاحجرعلىبالرسمقام.أعمالهطبعيحاول

غيرالأجزاءفىبالماءالسطحبللثم،دهنيةمادةمن

فلاحظ،دهنيبحبرالحجربتحبيرقامذلكبعد.المرسومة

أتىذلكبعد.المرسومالشكلعلىفقطيبقىالحبرأن

إلىالمرسومالشكلفانتقلالحجرعلىوضغطهابورقة

فنيةأعمالإنتاجفىمتبعةالطريقةهذهتزالولا.الورق

نسخوتخرج.الحفارينيسمونالذينالفنانونبهايقوم

ويقبل،الفنانيوقعهأصلامنهاكليعتبرمرقمةمحدودة

اقتنائه.علىالناس

التجارية،الطباعةمجالفينفسهاالقاعدةاليوموتطبق

تنفذرقيقةمعدنيةبالواحالحجريالسطحيستبدلحيث

المطعةتنقلولا.الضوئيالتصويربوسائلالأشكالعليها

تسقطهابل،مباشرةالورقإلىالألواحمنالمحبرةالأشكال

الأسطوانةفتنقلهاأسطوانةسطحعلىمطاطيغطاءفودتى

للطباعة.مخصصآخرسطحأيأو،الورقع!

انتشاراالأكثرالطريقةهيالحجريةالأوفستوطباعة

المكتبية،والمواد،والمجلات،الكتبلطباعةوتستعمل

والبطاقات،المقوىالورقوصناديق،المعدنيةوالحاويات

كماليثوالختصرباسمهاالطباعةهذهوتعرفوغيرها.

الطباعيأ!حإلىنسبةالمستويالسطحبطباعةتعرف

.المستوي

تعرفبعمليةتجهيزهايتم.الأوفستطباعةألواح

وسطحالنهائىالتصميممنالضوئيةالطباعةباسم

النهائيةللتصميماتالسالبةالنسخوتثبت.الطاعة

معدنيلوحعلى،الهوائيبالتفريغ،الطباعةوسطوح

مصابيحمنالساطعةللإضاءةوتعرضللضوء.حساس

الأشكالوهىللضوء،تعرضاالأكثرالأجزاءفتتأثر،قوية

ذلكبعدتغطىتظهيرها.عندصلبةفتصبح،المرسومة

طلاءمنتبقىمابالماءويزالصلابةفتزداداللكبطلاء

الفراغاتهذهوتعالج.بالرسمالمحيطةالفراغاتفياللك

عمليةوأثناءبالماء.للاحتفاظقابليتهالتزدادبالصمغ

هياللكبطلاءالمعالجةالأخرىالأجزاءتكونالطاعة

ا!وئية.والطباعةالضوئيالحفرانظر:للتحبير.القابلة

ألواحتثبت،دوارةمطابعوهي.الأوفستمطابع

علىدورانهاأثناءتنضغطأسطواناتعلىفيهاالطاعة

الفراغاتبحمايةالماءيقومبالماء.مبللةأسطوانيةوسائد

تبسطهالذيالحبرالتقاطمنالمرسومةبالخطوطالمحيطة

دهنية،مادةمنوهوالحبر،فيقوم،صغيرةتحبيرأسطوانات

بعدالأسطوانةوتقوم.فقطالمرسومةبالأشكالبالالتصاق

غطاءذاتأسطوانةعلىالمحبرةالأشكالبإسقاطذلل!

الأشكالبنقلدورانهاأثناءالأسطوانةهذهفتقوم،مطاطى

تحدثالتيالأخرىالأسطوانةعلىالمحمولالورقعلى

الطاعي.الضغط

الوحداتبنظامالأوفستمطابعأغلبتعمل

لونأيأو-الأسود-واحدالونابعضهاويطبع.المستقلة

وبعضفأكثر.ألوانأربعةأولونينتطبعوأخرىآخر،

نوعيةمنالقطعجاهزالورقبنظامتعملالتيالمطابع

واحد.وقتفيوجهينتطبعالتىالمطابالمتكاملة

المتصلالورقيالإمدادبطريقةالمطابعهذهمثلتعمل

وأكثر.المتكاملةالنوعيةمنوهي،الألوانالمتعددةوالطاعة
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تبادلبطريقةالطبعفيهايتمالتيهيانتشاراأنواعها

أسطوانةالالةلهذهوليس.المطاطأسطواناتبينالضغط

مرورأثناءذلكويتم،الطباعيالضغطلإحداثمنفصلة

منهالكل،منفصلتينلوحدتينأسطوانتينبينالمتصلالورق

كلفتقوم.المطبوعةمنألاخرللوجهحاملمطاطيغطاء

فياللازمالضغطوإحداثعليهاالمثبتةالمادةبنقلأسطوأنة

بينمرورهأثناءجانبيهعلىالورقطبعويتم.نفعسهالوقت

المطوعالورقيشكلالعمليةانتهاءوعند.الختلفةالأغطية

وقد.قصسهبعدمنتظمةأكوامفيرصهأو،أخرىمرةلفافة

أجزاء.أوملازمفيمجمعةصفحاتشكلفىطيهيتم

الغائرالسطحطباعة

النقشطرقإحدىهىالغائر،اسمطحطباعةطريقة

يرادالتيوالتصميماتوالصورالكلماتأنوتعنىالغائر

أسطوانةسطحأواللوحسطحتحتغائرةتكونطبعها

لتنفيذالطريقةهذهالفنانوناستعملالسنينولمئات.البم

لنقعقحادةأدواتيستعملونكانوافقدالحفر.لوحات

بالحبراللوحسطحيغطونثم.المعدنىاللوحعلىالرسوم

بمسحهالمعدنيالسطحعلىمنالحبر،يزيلونذلكوبعد

للنقمقالغائرةالخطوطداخلالحبرويبقىنظيفا.معسحا

وداخلاللوحسطحعلىالورقيضغطوعندما.فقط

.الورقسطحعلىالمحبرالشكلينتقل،الغائرةالأجزاء

بطريقةالحفرمنالنوعلهذالتجاريالاستعماليتم

علىالحفربهينفذالذيالأسلوبكانوإن،مشابهة

المعالجةتليها،فوتوغرافيةبمعالجةستمالأسطواناتأوالألواح

.اللوحداخلالأشكاللحفربالأحماض

المصورةالمجلاتلطباعةالغائرالحفرطريقةتستعمل

الزفافدعواتوكذلك،اليوميةبالصحفالملحقة

النقد،وأوراق،البريديةالشراءوقوائم،الزيارةوبطاقات

التأ!ن،وصكوكالاستثمار،وشهاداتالبريد،وطوألغ

.أخرىكثيرةوأشياء،الحائطوورق

الطباعةتنفذ.الغائرةالطباعةوأسطواناتألواح

بطريقةأشمبهبطريقةحفرهاتموأسطواناتألواحمنالغائرة

يرادالتيالموادكلوتصور.الضوئىالحفر2ألواتجهيز

كالصورالمظللةالمساحاتذاتالموادولكنضوئيا.حفرها

خلالمنتصويرهالايتم،الفنيةوالأعمالالفوتوغرافية

البارزةالطباعاتفييحدثكما،شبكيةمرشحات

نسخةلهات!،السالبةالنسختظهيرفبعد.والمستوية

ويتم.النهائىبترتيبهاالموحبةالصورهذهتلصقثماموجبة

منبنوعبالاستعانةالطباعةألواحعلىالصورهذهنقل

جيلاتينى!حلولمعالورقوهو،الكربونيالورق

مرشحخلالمنساطعةلإضاءةتعريضهتمللضوء،حساس

خلالمنثانيةمرةللإضاءةتعريضهيتم،البدايةفيشبكى

الجيلاتينيةالمادةوتتصلب.النهائىترتيبهافيالموجبةالصور

منإليهاالنافذةالضوءكميةبمقدارالكربونيالورقفي

تحتالأثرذلكويقل.الموجبةالنسخمنالختلفةالاجزاء

حفرها.يرادالتىالأشكالفيالداكنةالمساحات

منرقيقلوحعلىذلكبعدالكربونيالورقيوضع

وأ،اللوحلسطحملاصقابالجيلاتينالمغطىبجانبهالنحاس

للمطبعة.الضخمةالأسطوانةمنبالنحاسالمطليالسطح

الجانبنزعويتمالماء،فيالكربونيالورقيعالجذلكبعد
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وأاللوحسطحعلىالجيلاتينيةالمادةمخلفاالورقي

منآلافشكلفيالجيلاتينيةالمادةوبها،الأسطوانة

بالسطحعالقةالسمكمتفاوتة،الصغيرةالمربعةالحبيبات

محلولدأخلالأسطوانةأواللوحيعالجذلكبعد.النحاسي

،الصغيرةالمربعاتداخلإلىتنفذ،كاويةحموضمن

السطحفيالخلاياآلافمخلفاالحمضيالتاكلفيحدث

أسرعالمربعاتداخلالحموضنفاذويكون.النحاسى

العميقة،الخلاياهذهوتكونسمكها.رقكلماوأعمق

احتفاظاالأكثرإنهاإذ،الطاعةفيالداكنةالظليةالمساحات

بالحبر،احتفاظاأقلالضحلةالخلاياتبقىبينمابالحبر،

الفاتحة.المساحاتطباعةفيتأثيرهاوينحصر

لايلجأبعضهاالغائر،للحفرأخرىأساليبأيضاهناك

ألحمطحتغطيةفيهتتمبل،الكربونيالورقلاستعمال

مباشر.بش!ولللضوءحساسةبموادوالأسطواناتالألواح

متنوعةخلاياتشكيلعلىتساعدأخرىمعالجاتوتوجد

تظليلدرجاتعلىالحصوليتيحمما،والعمقالمعساحة

معلوماتعلىوللحصول.التباينحادة،الوضوحشديدة

الضوئيالحفرانظر:الغائر.الحفرألواحتجهيزعنإضافية

الضوئية.والطباعة

الإمدادبنظامتعملدوارةمطابعالغائر.الحفرمطابع

التيالمطابعوتعتمد.المنفصلالإمدادأوالمتصلالورقى

منأطاعةاعلىالمنفصلةبالطريقةالورقإمدادبنظامتعمل

تقومالتيأما.طابعةأسطوأنةعلىمثبتةنحاسيةألواح

علىفتعتمدالمتصلةالورقيةالأطوالوجهيعلىبالطباعة

الأسطواني.االجسمعلىحفرهاشمالتيالنحاسيةالطقة

الفموئىالحعفرمطالغباسمالالاتمنالنوعهذاويعرف

الدقيقة.فىم003منبأكثرالدورانبمقدورهاالتيالغائر،

.الغائرةالطباعةأسطواناتلتحبيرعديدةطرقهناك

دورأنفأثناءللحبر.معستودعاتستعملالمطالغوأغلب

الدقيقةخلاياهافتمتلئالحبر،سطحهايلامسالأسطوانة

علىمنالحبربم!حمعينآلينصليقوموعندئذ.به

.المحفورةالخلايافيالحبرمخلفاللأسطوانةالمحفورالسطح

الخلاياداخلالورقسطحبضغطصغيرةأسطوانةتقومثم

الخلاياكلمنالحبرانتقالفيتم،المحفورةالأسطوانةبجسم

.الورقدممطحإلى

بالألوانالطباعة

الحجريوالأوفعستالبارزبأنواعها:الطاعةتستطيع

ذلككانسواء،بالألوانشيءأيطبعالغائروالسطح

الفنلوحاتإحدىأوالفكاهيةالرسوممنسلسلة

الملونة:الطباعةمنرئيسياننوعانهناك.الشهيرة

المبسطة.اللونيةالطباعة2-.النسقيةاللونية-الطباعةا

النسخلاستنساخوتستعمل.النسقيةاللونيةالطباعة

والصوروالمائيةالزيتيةكاللوحاتالظليالتدرجذاتالملونة

منالشفافةالصغيرةالنقطوباستخدام.الملونةالفوتوغرافية

اللونيةالطاعةتستطيعوالزرقاء،والحمراءالصفراءالأحبار

التدرجاتكلتشملمطوعةمادةعلىالحصولالنسقية

تقريبا.قزحلقوساللونية

ألواحثلاثةتجهيزيجبالطريقةبهذهوللطباعة

الأصفر:حدةعلىلونلكللوحويخصص،للطاعة

للونرالغلوحيخصصماوعادة.والأزرقوالأحمر

الرسومعلىوالتباينالوضوحيضفيإنهإذالأسود،

المطبوعة.التوضيحية

هي،اللونيةالطاعةألواحتحضميرفيالأولىوالخطوة

بالأساليبللطباعةالمعدةالمادةفيالألوانفصل

للطباعةالمعدةالمادةبتصويرالتصويرآلةتقوم.الفوتوغرافية

لكلألوانفصلمعالبعلىللحصولوذلك،!راتأردغ

خلالومنوالأسود.والأزرقوالأحمرالأصفرمن

علىلونلكلسالبتحهيزيتم،خاصةلونيةمرشسحات

بقيةوعزلفقطلونينبامتصاصالمرشحيقومإذحدة،

ضبطماسحاتكذلكتستعمل.الأخرىالألوان

المجهزةللمادةشاملمسحبعملتقومللألوانإلكترونية

اسمالبةالنسختحضيروشم،ضوئيشعاعبوأسطةللطاعة

المصوريقوم.وأتوماتيةسرعةفيالألوانلفصل

والطباعة،البارزةللطباعةالمجهزةالموادبتصويرالفوتوغرافى

للحصولشبكيبمرشحبالاستعانة)الأوفست(المسطحة

المرشئالشبكيمحاوروتعدل.نقطةمساحاتعلى

النقاطهذهتتجمعالطاعةوفى.لونلكلمختلفةبزاوية

بينماجزئيا،بعضابعضهاويغطيبعض،منبعضهاقريبة

العينتقومالمشاهدةوعندتماما.الاخرالبعضبعضهايغص

بدرجاتهاالمطوعةالصفحةعلىالملونةالنقطألوانبمزج

،المثالسبيلوعلى.الأصليمصدرهافيتبدوكماالختلفة

صغيرةنقطمنمساحةحقيقتهفيهولل!نأخضريبدوما

وصفراء.زرقاء

وفيهللألوانالمباشرغيرالفصلأسملوبأيضاهناك

دونالختلفةاللونيةالمرشحاتبوساطةالموادتصور

العسالبةالنسختصويروشم.الشبكيالمرشحاستعمال

النعمئالموجبةتصورذلكبعد.موجبةصورإلىلتحويلها

سالبة.نسخإلىفتتحولالشبكيالمرشحخلالمن

الملونةالتسلسليةالطباعةفىالشبكيالمرشحيعستعمل

علىطبعهخلالمنيتمذلكولكنالغائر،الحفربأسلوب

الكربوني.الورق

،لونلكلالمفصولةالنعمئالسالبةعلىالحصولبعد

وأالألواحتجهيزفيالمعتادةنفسهاالخطواتتتبع
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اللونيةالطاعة

النسقية

الأصفراللون

والأحمرالأصفرم!الملونةالأحباراتتكود.حدةعرلولىلكللوح-ألواحأربعةتجهيريلرم،ملولةطماعيةصورةلنسح

وطيع.اللوليندرحاتمنصورةفت!طتالأححرثمأولأطئالأصفرتم،التماحةصورةولمقلوالأسود.والأررق

علىوالتباينالحدةالأسودأ!وناصاعةوأضفت.الأررقواوالأحمرالأصمرام!صورة!تشكلتدلكلعدالأررقا

.أ!ورةافىالظهلىاضدرحالهم!صالمحتلفةاللونيةالعناصر!اتتحمعالتيالكيفيةتميرالمكهرةالمساحة.الم!ضملةالصورة

الأسوداللونالأزرقاللونالأحمراللون

زرقوأحمروأصفرأحمروأصفرأ

الحجريالأوفعستاأوالبارز،السطحلطباعةالأسطوانات

والزرقاءوالحمراءالصفراءالأحبارتجهزالغائر.السطحأو

.دوارةألوانمطبعةعلى،حدةعلىلوحلكلوالسوداء،

بينالمتصلالورقأطوالمرورعندالطباعةوتكتمل

للمطعة.الختلفةالوحداتفىالأسطواناتمجموعات

قدولكنفقط،الأربعةالألوانعلىالطريقةهذهوتعتمد

الحاجةاقتفستإذاغيرهاألواناستعمالأحيانايحدث

خاصة.نتايمجعلىالحصول

!طهباعة!ا!عول.المبسطةاللونيةالطباعة

لونيةبدرجة،التظليلموحدةللطباعةالمجهزةالمادة

وعناوين،البيانيةالرسومعلىالموادهذهوتشتمل.واحدة

المطهبوعة،الموادم!قماشابههاالصحفيةالمقالات

علىوالشعارات،الفكاهيةاشسومومسلس!تير،والكاريكا

الطاعةمنألسطالمبسطةاللونيةوالطباعة.المكتبيةالمواد

لونلكللوحباعدادلهاالتجهيزويتما.النسقيةاللونية

للتظليلالنقطيةالمساحاتتستعملفلا،شفافةغيربأحبار

اللونية.ال!شتقاقاتأو

3؟ع!لم!--!ركبم

مكبرةماحةوألودوأزرقحمر

للطباعةأخرىطرق

والأوفستالبارز،السطحطباعةإلىبالإضافة

أخرىعديدةطرقهناكوالس!إلغائر،،الحجري

بالشاشةالطباعةالطرقهذهأهموتشمل.للطباعة

المطاطية.باللدائنالطباعةوبالغراءالطباعةو،الحريرية

روسمعلىتعتمد.الحريريةبالشاشةالطباعة

رفيعة.معدنيةأسلاكأوناعماقماشمنوشمبكة)إستنسل(

تق!!تحاتثم.الورقيالروسمعلىالتصميميرسم

بعد.الشبكةعلىالروسمويثبتالمرسومالشكلتحاكى

إلىفينتقلالروسمفتحاتخلالمنالحبريضغطذلك

الشبكةعلىالرسمنقلأيضايمكن.للطاعةالمجهزالسطح

المحيطةالمساحاتفيأصسدهاالمساموطلاء،مباشرة

حساسبمحلولالشبكةسطحمعالحةيم!شكما.لالرسم

الفوتوغرافية.بالأساليبعليهاالرسمبنقلوالقيامللضوء،

الورقعلىالحريريةبالشاشةالطباعةطريقةتستعمل

تقريبا.أخرىموادأيأووالخشبوالقماشوالزجاج

وأحجمهاكانمهماالأشياءعلىللطباعةوتستعمل
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وقطع،مىلدوا،جيةلزجااريرلقواوا،لأعلامكاشكلها

الحريرية.بالشاشةالطباعةانظر:.الأثاث

بطباعةشبيهةوهي)الجيلاتين(.بالغراءالطباعة

بطبقةزجاجىأومعدنيلوعطلاءيتم.الحجريةالأوفعست

خلالمنللإضاءةيعرضثمللضوء.حساسةجيلاتينية

وعند.شبكيبمرشحالاستعانةدونللرسمالسالبةالنسخة

الغراءتصلبيتم،السالبةالنمسخةأجزاءمنالضوءمرور

ماءمنمحلولفىاللوحيغمرذلكبعد.متفاوتةبدرجات

المحلولبامتصاصتصلباالأقلالأجزاءفتقوموجلسرين

قابليتهاقلتتصلباأكثركانتوكلماأكبر،بكميات

الأجزاءتصيرالطباعةعمليةوأثناء.المحلوللامتصاص

وطباعةالحبر،التقاطعلىقدرةوأكثرجفافاأكثرالصلبة

فتكونوصلابةجفافاالأقلاللأجزاءأما.داكنةمساحات

الفاتحة.الأجزاءتطبعثمومنبالحبر،للاحتفاظقابليةأقل

الفاخرةالطباعةمجالاتفىالطريقةهذهاستعمالويغلب

طباعةاسمأحياناعليهاويطلق.الفنيةاللوحاتلنسخ

الفموئية.الجيلاتين

كذلكوتعرف.المطاطيةباللدائنالطباعة

البارزةالطباعةمنمتخصصنوعوهيبالفليكسوغرافيا،

بسرعةأحبارهاوتتميز.المطاطمنألواحعلىتعتمد

منمتعددةأنواعطباعةفىاستعمالهاعمموقد،الجفاف

الطاعة،حبرلامتصاصقابليةلهاليسالتيالمواد

بطبيعتها،المطاطيةوالألوأحوالقصدير.كالبلاستيك

السميكةالأسطحعلىالطباعةفىتوافقاأكثر،الرخوة

فىالفليكسوغرافياطباعةوتستعمل.المقوىكالورق

الورقو!ناديقالبلاسميكأكياسلطاعةالتغليفصناعة

.المقوى

بإطاراتبالاستعانةالمطاطيةالطباعةألواحتجهيزيمكن

المحفورةالبلاستيكيةالألواحأو،المصفوفةالمعدنيةالحروف

ضغطيتم.التصويريللجمعفوتوغرافيةأصولمنالمجهزة

الطاعةألواحأوالمعدنيةالإطاراتمنالبارزةالمصفوفات

بلاستيك،أورخومقوىورقمنمجهزس!فوق

وأالمقوىالورقسطحفيالبارزةالأشكالفتنغرس

الحروفمنسالباسطحامخلفةالرخو،البلاستيك

أرضيةالسالبالسطحهذايستعمل.الغائرةوالرسومات

منقطعةبضغطذلكيتم.المطاطىالطباعةلوحلتشكيل

تتشكلالحراريالتسخينطريقوعن،القالبفوقالمطاط

المطاطيةالألواحتثبت.الطاعىللوحبارزةموجبةنسخة

منخاصنوعفيللألواححاملةأسطواناتفوقذلكبعد

الفائقةبقدرتهاالمطاطيةالألواحهذهوتتميز.الدوارةالمطابع

العالية،السرعةذاتللطباعةوملاءمتهاالتحملعلى

للتشغيل.الممتدةوالفترات

تاريخيةنبذة

منذ،السنينآلافعبرالطباعةتاريختقصىبالإمكان

الطينعلىضغطهاثمالأشكالحفرعلىالبشردرجأن

أيضاوتكتبلن،كايقامأم50عامحواليففى.اللين

يكونأنأيضاالمحتملومن.الورقباختراعلن،تساي

كانوافقد.بالقوالبالطاعةباختراعقامواقدالصينيون

ثم،خشبيةقوالبعلىوالتصاويرالحروفيخرطون

.الورقعلىالحبرينقلونثم،البارزةأجزائهابتحبيريقومون

بدأتإذقصير.تاريخفلها،اليومنعرفهاكماالطباعةأما

،القرنونصفقرونخمسةحواليمنذالحديثةالطباعة

فيوأعوانهجوتنبرجلجوهانسالعمليةالمحاولاتبأولى

متحركة.بحروفألمانيا

مأ450عامحواليفي.المتحركةالحروفاختراع

حروفأولبصنعشنغ،بييدعىصينيطباعقام

منفصلةقطعةمنحرفكلبتشكيلقامفقد.متحركة

الحروفمنالنوعهذااستعماليتطورولم.الصلصالمن

فكانالهجاء.حروفمنالالافبهاالصينيةاللغةلأن

القطع،منكبيرةأعدادايصنعواأنالطباعينعلىلزاما

الخشبية.القوالبمنالطباعةفضلوالذلك

هذهمنبالطباعةيقومونالشرقأهلكانوبينما

كتبهمينسخونزالواماأوروبافىالناسكان،القوالب

وهم،شاقدأبفيحياتهمكثيرونأفرادوأفنى.يدويا

سيقانمنيبرونهاالتىوالأقلامبالريشالكتبينسخون

الخشبية،بالقوالبالطباعةالأوروبيونواكتشف.النباتات

سانتصورةكانتخشبيقالبمنمطبوعةنسخةوأقدم

ذلكحواليوفي.أم423عامفيوطبعتكريستوفر،

بطريقةالمطوعةالكتبإنتاجفيالأوروبيونبدأالوقت

مطبوعة.رلمموفاتضممجلداتوهي،القوالب

أوروبا.يجتاحالنهضةعصربدأالأثناءتلكوفى

ولم.الكتبإلىالحاجةازدادتالمعرفةفيالرغبةوبازدياد

يفياأنالخشبيةالقوالبوطباعةالنعئاليدويبمقدوريكن

عنالمشكلةحلجاءثم.الكتبعلىالمتزايدبالطلب

المتحركة.الحروفطريق

حروفباستعمالومعاونوهجوتنبرججوهانسبدأ

وطور.أم044عامحواليالبارزةللطباعةمنفصلةمعدنية

وأللكروممعصرةالأصلفىكانتآلةمنمطبعةجوتنبرج

بتحبيرها،قامثمإطارداخلالمعدنيةحروفهوأعد.الجبن

لولبياعموداأدارذلكبعد.الورقمنلوحاعليهاووضيح

.الورقعلىخشبيالوحابهدافعاالخشبمنضخما

نسخة003حواليإنتاججوتنبرجمطعةواستطاعت

الشهيرةجوتنبرجنسخةطبعتمام456عاموفىيوميا.
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منيتكونمنهاكلأعمدةفيمتونهاورتبت،الإنجيلمن

جصتنبرج،انظر:.المصفوفةالأحر!منسطرا24

جوهانس.

كانالجديدالطباعيالفنأنفىأضاسامنكثيرارتاب

نأبمقدورهمي!شفلم.أ!شيطانيةاالأسودالسحرأعمالمن

تتشابهوأن،السرعةبتلكالكتبإصدارإهمكانيةيتصوروا

فقدخوفهممنبالرغمولكنالقدر.بذلكنسخها

كانام005عاموبحلول.مذهلةبسرعةالطباعةانتشرت

منملايينوعدة،للطاعةمكانالألفعلىمايربوبأوروبا

الكتب.

آلةتتغيردم.الحروفلسبكمستحدثةوآلاتمطابع

وحتىجوتنبرجعهدمنذعليهكانتعماكثيراالطاعة

أوفأيرلقامأم008عامحواليوفيعشر.أضاسعاالقرن

منأجزائهاكلمطبعةاولبصنعالإنجليزيستانهوب

ذاتمطبعةباختراعكوينجفريدريتشوقامالحديد.

وكالت.بالمانيام1181عامفىبالبخارتدارأسطوانة

الحرز!علىالورلىبضغطتقومالدوارةالأسطوانة

اخحرفيرأسيلوشعمود

واعلىاسملإلىالحتيأطوحا

مححعئاا،وراق1مقبص

الحرو!إطارعلى

محشوةحلديةلمائرو

للتحميروالشعر،اصو!

منتعديلهاتموقدالمرسومالشكلمىالشمهقريمةجوتنبرجمطبعة

اليومفيورقة003تطئأنوا!متطاعت.الحرومأرلب!عصارة

.حوتسرخلأبحيلعرفلماالفاخرةالطبعةأصدرتكما

صحيفةواستعملت.المستويألالةسطحعلىالمصفوفة

بالبخارتعملدوارتينأسطوأنتينذاتمطبعةاللندنيةالتايمز

الساعة.فينسخة001.1وتنتجأم481عاممرةلأول

هوريتشاردالأمريكياخترعأم846عاموفى

أسطوانةفيتثبتأطباعةاحروففكانت.الدوارةالمطبعة

واستطاعت.الطبعبإتمامأخرىأسطوانةتقومبينمادوارة

فىصفحة.0008إنتاجهومطابعمنالأولىالممادج

المطابعهذهمنلاحقةنماذجأنتجطثم.الساعة

بولوكوليمالأمريكيوتمكن.الساعةفينسخة02).00

متصلةورقيةأطوالعلىالطباعةمنأم865عامفي

تعملالتي،السرعةفائقةالدوارةالمطبعةبذلكمخترعا

المتصل.الورقيالإمدادبنظام

للحروفاليدويالتصفيفيمارسونالطهباعونامشمر

أواخرحتىقرونأربعةعلىيزيدمامنذجوتنبرجفعلكما

مرجنتيلر،أوتمارتمكنكما،الميلاديعشرالتاسعالقرن

برأءةتسجيلمن،المتحدةالولاياتاستوطنأهاليوهو

سطربسبكالالةتلكتميزت.اللينوتيبمطبعةاختراع

،المعدنمنواحدةقطعةفيالمصفوشة،الحروفمنكامل

الطباعة،حروفجمععمليةعلىكبيراتحسناأضفيمما

منأم887عامفيلانستونتولبيرتالامريكيتمكن

فيالحروفوتصفتسبكالتيالمونوتيبمطبعةاختراع

منفصلة.قطع

قامأم826عامفي.الطباعةألواحتجهيزتطورات

أولبعملنيبسنيسفورجوزيف!الفرنسيالطبيعةعالم

منتبعهوماالإنجازهذاوأتاحالعال!ا.فيفوتوغرافيةصورة

الحفرمجالاتفىالكثيرتحقيق،الفعوئيالتصويرفيتطور

المرشمحاتكاستعمال،الضوئيالتصويربوسائلالضوئي

والتصوير،نقطةمساحاتإلىالظلاللتكسيرالشبكية

الأسطحطباعةفيالحديثةوالأساليبالليثوغرافي

الأوفعست.المستوية

فوكص!هـ.و.الإنجليزيسجلأم852عاموفى

الأمريكيانقامكما.الضوئيالحفراختراعبراءة،تولبوت

فىللظلالالشبكيالمرشيحبتحسينليفيولويسماكس

الفرنسىاخترعكماعشر.التاسعالقرنمنالثمانينيات

،أم585عامالليثوغرافيالتصويربواليفنلويمه!ألفونس

مطالغظهرتعشرالتاسعالقرنمنالثمانينياتآخروفي

منالمبكرةالنماذجهذهواستعملتأوروبا.فيالأوفعست

لصناعةاللازمةالصفيحمعدنمنرقائقلطباعةالمطالغ،

والصناديق.العلب

وطباعورقصانعاكتشفأم509عامحوالىوفي

بطريقةالطباعة،الصدفةبمحض،روبلآيرايدعىأمريكي

الأشكالقصدغيرعننقل،عملهأثناءففي.الأوفست
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المطاطيالغطاءإلىالمستويةالطباعةلوحسطحمنالمحبرة

.الورقعلىنقلهامنبدلأالطباعيالضغطلأسطوأنة

العالقالشكلطبعالأسطوانةتحتالورقتحركوعندما

غيرالوضوحروبلولاحظ.الورقعلىالمطاطيبالغشاء

تحسيناتذلكوأعقب.الورقعلىالمنقولطشمكلالعادي

عمأنالطاعيالنمطهذاومالبثالأوفعستطباعةعلى

وانتشر.

منأجريالعشرينالقرنمنالثلاثينياتومنذ

التيالسنينكلفىيتملمماالطباعةعلىالتحسينات

التغججرمنالكثيرالطباعةبصناعةولحق.جوتنبرجأعقبت

الحاسوببوساطةوالصفالتصويريكالجمعوالتطوير

.للألوانالإلكترونيوالمسح

عرف.والإسلاميالعربيالعالمفيالطباعة

عنإليهمانتقلتالتيالخشبيةبالقوالبالطباعةالعرب

قرونبثلاثةالإسلامظهوربعدوذلك،الصينيينطريق

بالخطنعمئالكتبعلىأقبلواقدالعربوكانتقريبا.

غناءلاجمالياتصميماغداحتىفيهتفننواالذيالعربى

بعضلهايتحمسلمأوروبافىالطباعةظهرتولما.عنه

التىالعربيةبالخطوطالكتابةدوامعلىحرصاالعرب

فضلآ،الخطهذاالالاتتمحوأنولخشيتهم،العينألفتها

الالاتفىالكريمالقرآنطباعةالمسلمينبعضرفضعن

.الجديدة

الطاعةكيرالعربيالعالمفيطباعةهناكتكنلم

منالفترةفيوالحشخدمتظهرتالتيالخشبيةبالقوالب

وتحتفظ.ام035إلىم009هـ،751هـإلى288عام

ببعضأوروبافيالمكتباتوبعضفيينافيالوطنيةالمكتبة

القوال!هذهوانتقلتم!سرفيالطريقةبهذهطبعما

أوروبا،إلىمصرفيبهاتتمالطباعةكانتالتيالخشبية

ظهرتحتىقرنمنأكثرنحوبهاالعملدامحيث

.جوتنبرجمطبعة

روثمارتنيدعلىعربيةطباعةحروفأولظهرت

برناردلكتابترجمةطبعالذيام486هـ،298عام

المحاولةوكانت،المقدسةالأماكنإلىرحلتهعنبرايدنباخ

كتاببصدورأم505هـ،119عامأسبانيافيالثانية

عاموفيومعرفتها،العربيةاللغةقراءةتعلموسائل

هيلغاتبخمسالمزاميركتابنشرأم516هـ،229

جنوهفيوالعبرأنيةواليونانيةواللاتينيةوالكلدانيةالعربية

هـ،أ...عامطئالإنجيلكانتالثالثةوالمحاولةبإيطاليا.

أهـ،910عامبالعربيةا!لزاميرطبعتلبنانوفى.أم195

أهـ،165عامبهاأنشئتمطبعةوأولأم،061

عامتركيافيمطبعةأولوظهرتتستمر.ولمام751

الكريم،القرآنعليهايطبعألاشريطةأم727هـ،أ041

عاموانقوليقاموسترجمةهوفيهاطبعكتابوأول

سوريةمدينةأولحلبوكانت.ام728هـ،أ411

دمشق.إلىمطعتهاانتقلتثم،الطاعةتدخلها

عامالفرنسيةالحملةم!دومالمطابعمصروعرفت

عامالحملةرحيلبعدتوقفتلكنهاأم897أهـ،132

مطبعة،أولعليمحمدوأسس،أم108أهـ،162

عامبولاقمطبعةوهي،الانحتىباقيةلازالت

عرجمماقاموسماطبعتهأولوكانام981هـ،ا235

الوقائعفيهابماالمطبوعاتكلتطبعواستمرتإيطالى

عامبالعراقحجريةمطبعةأولوعرفت.المصرية

ترسختثمطويلا،تستمرولمام083أهـ،462

الطباعةوعرفت.ام856عامبهاواستقرتالطباعة

عاماليمنوفيام083اهـ،246عامبفلسطين

،أم882أهـ،992الحجازوفيأم877أهـ،492

عشرالتاسعالقرنمنالثامنالعقدبدايةفىالسودانوفي

وبالكويتام229هـ،ا134عاموبالأردنالميلادي

طباعةأجلمنمعظمهاوكانت،4791هـ،ا366عام

والصحف.الكتب

الطباعةأجؤةأحدثالعربيةالمطابعتستخدموأليوم

والقصوالمونتاجوالإخراجوالطبعالجمعفىالعالمفى

منكبيراعدداواستوعبتوغيرهاوالتطبيقوالتجليد

الأعمالتطويرفىبارزدورلهاوأصبحالفنيينالعمال

والثقافية.والسياحيةالتجارية

الموسوعةفيعحلةذاتمقالات

تراجم

مينبنجا،نكلينفراجود،فيلسكررا

وليم،كستونكا(ئلةعا)فورددبرا

يفزو!كوريرسلانكو،جنسون

تماروأ،جنتيلرمرنسهاحو،حوتبرح

صلةذاتأخرىمقالات

بالقوال!الطماعةالاتصالات

الححتسبيةبالقوال!الطماعةالإعلان

الحجريةالطاعةالأو!ست

الكهربائيةالطاعةالكتبتج!يد

التصويريةنالفضالضوئىالتصفيف

لقولبةالحبرا

الكتابالطباعةحرف

اللينوتيبالحمر

لعدعنالحروفمنضدةالضوئيةوالطاعةالضوئيالحفر

المونوتيبالكليشيهحفر

دالتصويرالنسخالمائيالحفر

الورقاليوميةالصحيفة

الحريريةبالشمالتمةالطماعة
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الموضوعصرعنا

الطبايمةالمادةتحضير

الحروفتنصيد-أ

والتصحيحالمراحعةب

اسلطماعةالتوضيحيةالرسومتجهيز!-

الصفحاتتبويب-د

البارزةالطباعة

أصارراالسطحمطالع-!الماررةالطماعةألواح-أ

الحجريةالأوفستطباعة

مطائالأوفس!!الأوفحستطباعةألواح

الغائرالسطحطباعة

ا!ائرةاالطاعةوأسطوا،تألواح

الغائرالحمرمطاءدعل!

بالالوانالطباعة

النسقيةاللوسةالطاعة-أ

المبسطةاللونيةالطماعة-!

للطباعةأخرىطرق

الحريريةدالمتساشةالطحاعة

)الحيلات!!(،احراءالطاعة-ب

اططاطيةلاللدائنالطاعة!-

تاريخيةنبذة

اللأحداتأهمأحداطتحركةاطاعةاحرو!اختراعكانلمادا

التاريخ؟فى

الطرقهدهتختلم!وكيم!للطبماعة؟الرئيسيةالتلاتالطرقما

بعص؟عنلعضها

الأ!ر؟بادئفىللطباعةالعر!بعصيتحمسلملماذا-

المونوتيب؟والميموتيبابيرالمرقما-

اللودية؟للطباعةالألوالىلمصلالسالمةالسحتجهيريتمكي!-5

طباعياالمتمكلإسقاططريقةاكتشافم!روبلآيراتمك!كيص-6

الأودمست؟طباعةىالورقعلى

احربية؟االأقطهارفيالطباعةعردتمتى7

بالقوالب.الطباعةانظر:.بالخشبالطباعة

التقنيةالطرقإحدىالحريريةبالشاشةالطباعة

منقطعةخلالمن،الصبغأوالمدادنفاذفيهايتم،للطاعة

.أخرىمادةأو،ورقةعلىالحرير

تجارية،بصورة،الحريريةالشاشةطريقةوتستخدم

بطاقاتو،الإعلاناتلوحةعلىالإيضاحيةالصورلطاعة

علىيطلق،الفنونوفي.الأقمشةوتصميماتالطرود،

السريجرافيا.اسمالحريريةالشاشةطباعة

منقطعةالحريريةأسشاشةاطباعةلعم!،الرساميستعم!

لتشكيل،خشبىإطارعلىبإحكامشدهايتماالحرير،

،النايلونمثلبالحريرأخرىموادأ!استبدايم!شو.أ!ثاشها

المدادبوضع،الرساميقومر.سلكيةشب!سةأوأجونيستر،وا

عبرالمدادينشرثم،للشاشةواحدةحافةطولعلىالسميك

المدادبتوزلغتقوم،مدحاةتسمى،مطاطيةبشفرةسطحها

علىنسئالحريرحلالمنويمر،متساويةبصورةالدهانأو

ورقة،المادةتكون،الأحيانمعظموفي.أسفلمنالمادة

علىتشتمل،أخرىموادأيضاالفنانيستخدمولكن

والخشب.،لزجاجوا،لأرضياتومشفا،شالقما

لتغطية)الروسم(،الإستنسلالرسامالفنانويستخدم

التصميم.منتلوينهايرادلاالتيالأجزاء

عمليم!شالحريريةال!ثاشةطباعة

لطرقالحريريةالشاشةعلىالطباعة

الأمملوبا!هحوراتوصح.عديدة

ريتيسائلايستحدمالديالتقي

أولآ.توشىيسمىوالملمصالمظهر

اضصميمابدهنالرسامالمناريقوم

"أ"صورةلالتوتيالشاشةعلى

يتمذلكوبعدليحىالسائلويترك

نأوبعدوالغراء.الماءحليطاستحدام

بمحلولغسلهيتمالخليطيحف

وطبقةالتوشيممادةيزيل2""صورة

ا!مانايقومثمتعطيهاالتىاسراءا

مطاطيةبمدحاةالحبربنمتسراش!ام

حلالمنالمداديمفد3""!ورة

!موليسدقط،المفتوحةالمساحات

علىدالغراءالمعطاةالمساحاتحلال

الفسالىيقوموأخيرا.أسفلم!الورقة

"صورةالمطوعالتصميمبزعالرصام

لتحص.عالياالصحيفةويعلق4"
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لعمل،مقطوعةأوراقمن،الإستنسلاتمعظموتصنع

دهنأيضايمكنكما.وواضحةحادةبحوافتصميمات

وعند،اللكطلاءأوبالغراء،الشاشةعلىالتصميمات

بفرلفماةمنفذةوكأنهاالتصميماتتلكتبدوطباعتها،

مقطوعة.بأشكالوليست،تلوين

منفرد.سطحعلىالألوانمنالعديدطباعةيمكنو

بإستنسلوإعدادها،الشاشةتنطفيجب،حالأيةوعلى

لكلمنفصلةبصحورةالطباعةخويرهابب،3()رو

إضافى.لون

في)الروسم(،بالاستنسلالطباعة،الصينيوناستخدم

علىالتصميملعمل،الميلاديعشرالحاديالقرنأوائل

فيفرنسا،فىللشاشةالحريراستخدامبدأكما.الأقمشة

أسامميةبصفةواستعول.الميلاديعشرالتاسعالقرن

الطاعةطريقةيكتشفونالفنانونوبدأ.التجاريةللأغراض

عامفيوأصبحت.أم039عامالحريريةبالشاشة

الفنونحركةلأعضاءمفضلا،طباعياأسلوبا،أم069

.وارهولوانديروزنبرجروبرتومنهم،الشعبيةالجميلة

الجميلة.الفنونانظر:

حيث،صورةإنتاجلإعادةطريقةلقوالببالطباعكة

مادةأو،الشمعأو،الخشبمنرفيعةقطعةالفنانيستعمل

أنواعأهممنبالقوالبوالطاعة،الصمورةلعملمماثلة

الطباعة.صناعة

علىبالريشةأوالرصاصبقلمالصورةالفنانيرسم

دونطباعتهاالمرادوالمساحاتالخطوطوتترك.القطعةهذه

بالسكينبرفقالقطعةعلىالمتبقيينحتولكنتمس،أن

ينشرثما!لظافير.تسمىالتيوهىالمنحتأوبالإزميلأو

منتنحتولمعاليةتظهرالتيالأجزاءعلىغليظاحبرا

القطعةعلىالورقمنصفحةتضغطثم.بمدحاةالقطعة

تظهرالتيوالطبعة،الورقةعلىالمحبرالجزءصورةلتنتقل

القطع.علىالذيللرسممعكوسةصورةهيالورقةعلى

يقماإلفنانأنيجبألوانبعدةالصورةتطبعولكي

.لونلكلمختلفةقطعة

اخترعواالذينهمالصينيينأنالمؤرخونيعتقد

وذلك،الميلاديعشرالثالثالقرنفىبالقوالبالطباعة

عشرالثانيالقرنوفي.الأقمشةعلىالرسوماتلطباعة

ادخلهاأنبعدأوروباإلىالورقصناعةوصلتالميلادي

لطباعةالفنانوناستخدمهماوسرعانأسبانيا،إلىالعرب

نطاقعلىانتشارهبعداللعبوأوراقالدينيةالصور

أيضا:انظر.الميلاديعشرالرابعالقرنفيواسع

بالقوالبالطباعة؟اليابانيةالمطبوعاتبمهوكوساي

الخشبية.

يتمتصميمأوصورةالخشبيةبالقوالبالطباعة

الخشبيالقالبهذاويعرف،خشبىلقالبطبقاصنعه

عشرالخامص!القرنمنذ.الخشبيالروسمباسمأيضا

اللمساتمنتعد،خشبيةرواسمالفنانونأنتج،الميلادي

الطباعة.صناعةفيالجميلة

كتلمنالخشبيةروأسمهممعظمالفنانونويشكل

منأجزاءوإزالةبقطعالفنانونويقومالصنوبر.خشب

والسكاكين.والمقعرةالعاديةالأزاميلباستخدامالسطح

الطاعةفيبيضاءأخشابهاقطعتمالتيالأجزاءفتبدو

يقومالفنانفإن،المقطوعةغيرالباقيةالأجزاءأما.النهائية

ثم،القالبعلىبيضاءورقةويضعبالحبربتغطيتها

الفركهذاويسفر.حادةغيرأداةبأيةالورقةعلىيضغط

تحسنىوحتى.الورقةإلىالمحبرةالصورةنقلعنالحكأو

العادةفي-ملوناحبراالفنانيستخدم،الملونةالصورإنتاج

.لونلكلقالببتخصيصالمنفصلةالقوالبمنوعددا-

منجزءالقوالبهذهمنتالبكلعلىويكون

كلفىالصورةتناسقمنالفنانيتأكدأنولابد.الصورة

الطبعفيصحيحتكاملفيتبدوبحيثالقوالب

النهائي.

طدةآ!متحدماالمطهلوتيرالأحزاءينحتثم،مشمعقطعةعلىيريدهاالتىللصمورةمعكوسةصورةالفناديرسم.الطباعةقالبصناعة

)يسار(.الصفحةعلىالمحبرةالصورةلتنقلالقطعةع!الورقمنصفحةتضغطوأخيرا)وسط(،بالحرالقطعةسطحويغطي)يمين(،
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فيأوروبا،فيمرةلأولالخشبيةالرواسمااسشخدمت

وملداية.المنسوجاتعلىنماذجلطبع،الوسطىالعصور

خشبيةرواسماالفنانونش!ول،الميلاديعشرالخامسالقرن

يدهاوتزوال!ستبوشتزي!!،متميزةدينيةموضوعاتلرسم

عشرالخامسرأغردابنهايةو.أطع!اأوراقولصنعبالصور،

ألبرحتالألمانيالفنانابتدععشرالسادسالقرنوبداية

والمهارةالتعبيرمنجديدةآفاقافتحتخشبيةرواسمدورير

فيالخشبيةالرواسممننماذجعلىوللتعرف.الفنية

سويسرا.؟الورقلعبة،الكتابرقعةانظر:بدايتها.

ابتدععشر،والتاسععشرالثامنالقرنينخلال

وقد.المتميزةالخشبيةالروامعممنالكثيرأجابانيوناالفنانون

ومنهماكبيرا،تأثيراالأوروبيديئالفنا!نفيمطبوعاتهماأثرت

لوتريكتولوز-دووهنري،مانيهوإدواردديجا،إدجار

لالمنتجاتالأوروبيونأعج!وقد.جوخفانوفينسخت

بارعةمسطحةوأشكالجرأةمنبهتميزتلمااليابانية

نظر:ا.رفيعوت!صين،نسيابيةادقيقةوخطوط،التلوين

شراكو.بمهوكوساي،المسرحيةبماليابانيةالمطبوعات

الكثيرالتعبيريونالفنانونابتدعأعشرين،االقرنوفي

ومن.المدرسة،التعبيريةانظر:.الخشبيةالمنحوتاتمن

دلأء7.*مم!

!إأ13/لم

173.بمأأ

!-"11

الطباعة

القالبعلىصورةالفماديتدع

كتلةمنقطعبإرالةالحشبي

)الصورةحادةلادواتالحشب

الصورةهدهولطاعةاليمى(.

تقطعلمالمىالأحراءتعطية-

)الصورةدالحبرالحتبسطحس

علىورقةتتوضيعالوسو(

الورقةعلىيضغطثم.أص!أغاا

ذلكعنويمتج،حادةعيربآلة

)الصورةالورقةإلىالصورةنق!!

.(ليسرىا

والنرويجيكيرشنر،لودفيجإيرنعستالألمانيالفنان!تهؤلاء

مونش.إدفارد

ألبرخت.،وريرد:أيضانف!!ا

فىمهماحيزاتمثمغلطبهاعةسمليةابيئالطياعكة

أنئوقد.التجاريةالمرغراضوالطباعةالجميلةالفنون

روائعمنتعدالحجريةبالطاعةأعمالأالفنانينمنالعديد

الطاعة.فن

منالحجريةالطاعةتعد،التجاريةالناحيةومن

والصحفوالمجلاتالكتبلطباعةالرئيسيةالوسائل

الحجريةالطاعةالمقالةهذهوتتناول.الأخرىوالمنشورات

الجميلة.الفنونفى

الطباعةفكرةتعتمد.الحجريةالطباعةتتمكيف

فيقوم،الدهنيةبالموأديمتزجلاالماءأنأساسعلىالحجرية

وأزشىبقلممستومساميسطععلىالصورةبرسماالفنان

السطحهذاويكون.التوشييسمىزيتيبسائلأوشمعي

وأالورقأوالألوهمنيوممنلوحاأوجيريا،حجراعادة

السطحويساعد.الغرضلهذامجهزسطحه،اشنك

صورتكوينعلىالفنان،اللوحأوالحجرلهذاالمحبب

----كي.ث-درر*!؟!%!

المجربترطي!يقومالرسممنالانتهاءوبعدملوسا.شمعياقلمامستحدماالطباعةححرعلىطباعتهاالمرادالصورةالفساديرسما.الحجريةالطباعة

علىوتصغطالورقصفحةتحصردلكوبعد(،الوس!ى)ال!ورةالححربعيةع!وليمي!فقطالمرسومةسالصورةشتحرايستحدموبعدهابالماء،

مطوعة.صورةأعملالححر
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والتراكيباللونيةالدرجاتمنواسعمدىذاتحجرية

التشكيلية.

المستخدمالسطحالفنانيعالج،الصورةرسموبعد

حمضبمحاليل-المرسومةوغيرالمرسومةبمناطقه-كله

بالرسمالعربيالصمغفيحيط،العربيوالصمغالنيتريك

الالتصاقمن-كيميائيةبطريقة-الحبرويمنع،الدهني

تشربمنفيسهلالحمض!،أما.الرسممنالخاليةبالأماكن

والصمغالدهنيةبالمادةالمستخدماللوحأوالحجرمسام

مادةالفنانيستخدم،المحاليلهذهاستعمالوبعد.العربي

اللوحأوالحجرسطحعلىتبقىماوإزالةلإذابةالتربنتينة

الرسم.فيالمستخدمةالموادمن

الأجزاءفتمتصهبالماء،السطحالفنانيبللذلكوبعد

فتطردالدهنيةبالمادةالمرسومةالأجزاءأما.الرسممنالخالية

بحبرالسطحلتغطجةدوارةأسطوانةالفنانيستخدمثمالماء.

المناطقدونالدهنيةبالمناطقالحبرفيلتصق،زيتيةقاعدةذي

بالماء.المبللة

علىالورقمنلوحاالفنانيضمع،التاليةالمرحلةوفى

تحتللطاعةمكبسفيالرسه!فيالمستخدمالسطح

علىبالحبرالمحددالتصميمالضغطهذافينقل،عالضغط

الفنانعلىيجب،الرسممنإضافيةنسخولصنع.الورق

بالحبر.وتغطتهالسطحتغذيةيعيدأن

عدةذير!حمعلىللحصول.الملونةالحجريةالطباعة

سطحايعدأنالفنانعلىيجب،الحجريةبالطاعةألوان

علىأصورةاتحتويقد،المثالسبيلفعلى.لونلكلمنفصلا

علىالعشبالفنانيرسمهناأحمر.ومنزلأخضرعشب

حجرعلىالمنزلويرسمالأخضر،بالحبرطباعتهوتتمسطح

الفنانيدخلثمالأحمر،بالحبرطباعتهوتتمآخرلوحأو

الألوانمنلونلكلمرة،مرتينالطباعةمكبسفيالورق

العشبيرسمأنالفنانوعلى.الكلىالتصميمفيالموجودة

بالنسبةتماماالسليمالموضعفييكونانبحيثوالمنزل

المطوعةالملونةالصوروتمتاز.الحجريالرسمعلىلبعضهما

.والإشراقبالنورانيةالزنكألواحأوالجيريالحجربوساطة

عمليةبينبالدمجعاديةغيرنتائجالفنانونويحقق

طباعةمثل،الأخرىالطاعةوعمليات،الحجريةالطاعة

المطلوبةوالأشكالالحروفبتخريقالطاعةأيالإستنسل،

بتكييفالفنابنمنالعديدقاموقدالحرير.منلوحعلى

بالطباعةأشكاللإنتاجالتجاريةللطباعةحديثةأساليب

الحجرية.

أونوريه.،دومييهوايفز،كورير:أيضاانظر

الحروفتحضيرإعادةعمليةالكهربفيةالطباط

بالترسيبوتتم،معدنيةصفيحةعلىوالنقوش!الطباعية

علىالمعدنترسبفيهايحدثعمليةوهى.الكهربائي

والكوبائية.الكيميائيةبالاساليبسطح

التشكلأنوأعمننوعاالكهربائيالترسيبويعد

فىمرةذاتبالكوباءالطاعةاستخدمتوقد.الكهربائي

التجاريةوالموادوالمجلاتالكتبمنمتعددةأنوعطباعة

منذالحديثةالطباعةأساليبفيالتطورأدىوقد.الأخرى

الكهربائية.الطاعةاستعمالفىتراجعإلىأم،069عام

!اتالمجلاتلجضطباعةفىاليومالعمليةهذهوتستخلىم

بلاستيكمنقالبصناعةأول!يتم.فقطالواسعالانتشار

أخرىموادمننموذجأيأوالشمعمنقالبأوالفينيل

البلاستيكقوالبسطوحتغطىثمكهربائيا.طباعتهايراد

بالجرافيتالشمعقوالبوسطوح،الفضةنتراتبمحلول

للكهرباء.ناقلةتصيرحتى

يتألفالذيالنحاسطلاءمحلولفىالقالبويعلق

يوصلتم.الكبريتيكوحمضالنحاسكبرشاتمن

الكوبائي.التيارمصدرمنالسالببالطرفالقالب

منطبقةالكهربائيللتحليلالطبيعيةالعملياتوترسب

انظر:.ملم.2،نحوسمكهاالقالبعلىالنحاس

يتمساعتيننحوإلىذلكويحتاج.الكهربائيالتحليل

تصيححتىوتشذيبهاالقالبمنالنحاسطبقةنزعبعدها

والضغطبالحرارةاللواصقتستعملثم.المناسببالحجم

معتتناسبالمعدنمنمقوسةبقطعالنحاسطبقاتلربط

المطعة.أسطوانات

ففى.العمليةهذهعنتختلفعملياتعدةوهناك

،المثالسبيلعلىكهربائيا،المرسبةالطباعيةالنيكلصفائح

القالب،علىالنيكلمنملم.،.3نحوبترسيبأولأيبدأ

يرسبحيث،النحاسمحلولإلىالقالبنقليتمثم

بعفالأحيانوفى.النيكلفوقالنحاسمنملم.،18

بالنيكلكهربائياالمرسبةالطباعيةالنحاسصفائحطلاءيتم

النسخمنكبيرعددطلبوعند.للبلىمقاومةأكثرلجعلها

.بالكرومكهربائياالمرسبةالطاعيةالنحاسصفائحتطلى

المرسبةالطباعيةالصفائعأنواعأحسنعلىوللحصول

الرصاصمنرقيقلوحمنالقالبصناعةيتمكهربائيا،

الشبم.أوالبلاستيكمنبدلأ

القولبة.،الطباعةبالكهرباء،الطلاء:أيضاانظر

(.المعنوية)المحمسات!كلم،لبديما:نظرا.قولا

نوعمائتيلحوالياسمالطالسمكسمك.،الطيال

اسمالطبالأنواعبعضعلىوتطلق.الأسماكمن

تطلقهاالتيالأصواتمنمأخوذالاسمهذا.النعابات

تشبهذبذباتالطبالأسماكتصدرحيث،الأسماكاهذه
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ويصطاد.بحريةكأكلاتمعروفةالطبالالسمكم!أنواععدةهناك

والمعابالسمكهداسالأسودالحوعالتجاريالسمكصيدملاحو

هدهوتتميز.السماليةلأمريكاالأطلسىالمحيطساحلفيالأطلسى

مكتمر.أديضدلحمالأسماك

كيسفي،خاصةأعصابعلىبالشدوذلكالنقر،

أنواعمعظموتعيش.العومبكيسيعرف،البطيبتجويفها

منبالقرب،الضحلةالدافئةالمحيطاتمياهفيالطبال

سنواتمنجزءايقضيوبعضها،القاراتمعظمشواطئ

الطبالألممماكوتعيش.العذبةالأنهارمياهفيالأولىحياته

المالحةالمياهمنخليطاالمياهتكونحيث،الخلجانفيأيضا

كليقضيالطبالمنفقطواحدنوعوهناك.والعذبة

هذا.العذبةالمياهطبالويسمى،العذبةالمياهفيحياته

منالممتدةوالأنهار،الكبيرةالبحيراتفييعيع!النوع

أمريكا.أوالممطإلىكندا

يزنالذيفمنهاأحجامها،فىالطبالأسماكوتتفاوت

يعيح!الذيالتتوافاهووزنا،وأكثرها،كجم.،45حوالي

إلىوزنهيصلقدالنادرالنوعوهذاكاليفورنيا.خليجفي

الطبالسمكأنواعولمعظم.مترينإلىوطوله،كجممائة

علوشانوزعنفتانملساءمكورةوأنوفحرشفيةرؤوس

.مفصولتان

الأحمرالطبالذلكفىبما،كافةالطالولأسماك

هذه.فقطالفممؤخرةفىأسنان،الأبيضوالنعاب

المحارأكلمنالطبالتمكن،الطاحنةالمسطحةالأسنان

الأسماكمنوغيرهاوالروبيانالبحر،وسرطان،الملزمى

أسماكولبعض.المحيطاتقاعفييجدهاالتي،الصدفية

أسنانوالراخوص،،المرقطةالبحريةالتروتةفيهبما،الطبال

مثل،السابحةالحيواناتأكلمنتمكنها،حادةأمامية

.الصغيرةوالأسماكوالحبار،الروبيان

أسماكمننوعينالأسماكمزارعأصحابويفضل

.والمتكبرةالسكينية،السمكةهماالأطلسيةالمداريةالطال

عاليةزعنفةوللسمكةحجمها،فيصغيرةالأسماكهذه

جميلة.وسوداءبيضاءوعلاماتظهرها،علىحدا

الطعاميجعلوهو،للأكلالطعامإعدادعمليةالطبخ

معظمفيبالتسخينالطعامويجهزهضما.وأسهلأشهى

يتطلبلاالطعامإعدادأنواعبعضأنغير.الطبخأنماط

وأ()اسماندويتشاتالباردةالشطائرإعدادمثل،التسخين

كضرببالطخعالناسمنالكثيرونويستمتع.السلطات

المهرةالطهاةولكن.الوقتوتزجيةالتسليةضروبمن

المذاقشهيةوجباتلإعدادوسعهمفيماكليبذلون

الغذائية.بالعناصروغنيةالمنظر،جذابة

كسلق،البسيطةالأطعمةإعدادالناسمعظميستطع

الاستعانةدونالخضراء،السلطهةتقطيعأوالبيض

الأطعمة،منأخرىأنماطأيأنغير.مكتوبةلمارشادات

يكون،والصلصاتالخبوزةوالأطعمةالكعكأنواعمثل

وهنالك.محددةوصفةعلىبالاعتمادطهيهاالأفضلمن

متنوعة،كثيرةوصفاتتحويالتىالطخكتبمنالكثير

عبواتبعضعلىالوصفاتهذهمنالكثيرتكتبكما

والصحف.المجلاتمنالعديدفيوتنشر،الأطعمة

الطبخأساليبعنعامةلمحاتالطهيكتبتضم

إلىالإشارةمنولابد.وصفاتمنفيهايردماإلىبالإضافة

على،الأبسطالأطعمةلأنواعأولآيبدأواأنالمبتدئينعلىأن

تعقيدا.والأكثرالاصعبالأنواعإلىفشيئاشيئاشدرجواأد

للوجباتإعدادتخطيط

عواملمراعاةالوجباتد!عدادالتخطيطيستدعي

يجبكماولذيذا،مغذياالطعاميكونأنيجبإذ،عدة

علىويجبالمرء.إمكاناتحدودضمنتكلفتهتكونأن

لإعداداللازمالوقتالاعتباربعينيأخذأنكذلكالطاهى

لذلك،الحاجةدعتإذالهاالتخطجطلهليتسنىالوجبات

ضيفا.ووقتهكثيرةمشاغلهتكونكأن

بالمبادئالإلماممنلابد.المغذيةللوجباتالتخطجط

المغذيةالعناصروكذلك،الغذائيةالجسملحاجاتالأساسية

أخصائيوويقسم.الطعامأنواعمننوعكلفىالمتوفرة

وينصحون،أساسيةمجموعاتإلىالطعامأنواعالتغذية

هذهمنمجموعةكلمنيوميامحددةحصصبتناول

التغذيةمقالةفيالمجموعاتهذهأوردناوقد.المجموعات

كلمنالمطلوبةالحصصبعددقائمةأيضاتشملوالتي

علىالمعدةالطعاموجباتأنإلىالإشمارةوتجدر.مجموعة

الغذائيةبالعناصرالجسمتزودالإرشاداتهذهأساس
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فيطصةمتعةويجدونحاصامحهوداالمهرةالطهاةيبدل.ومسليةممتعةعمليةتكونأنيمكنالتي،الصرلفيالاساسيةالأنشطةأحدالطيخ

وقوامالوادداتمتوعةأطعمةتحوي،المعذيةالجذابةوالوجبة.التعذيةحيدة،المذاقطيبةالمظه!،حدابةأطباقايقدمونفه!ا"الجيدةالاطعمة!ضير

متفاوتة.وحرارةونكهة

عنزائدةحراريةسمعراتإليهتضميفأندون،الضرورية

.المطلوبالحد

تضمأنالواجبمن.جذابةوجباتلإعدادالتخطيط

والحرارةوالنكهةوالقوامالألوانمختلفةموادالطعامأطباق

نأيمكنوالفاكهةالخضرواختيار.وشهيةجذابةتكونلكي

الذيفالطبق.الطعامألوانتنسيقفيخاصةأهميةيكتعسب

قطعبعضجانبهاوإلىالروميالديكشرالمنمثلايشمل

يبدو،والحليبالأبيضوالخبزالمهروسةوالبطاطصالقرنبيط

اممتبدلناإذاولكننا،.الجاذبيةعديمطبقا،شكدونما

بلونوآخرالخضراواتمننوعامثلاوالبطاطمه!بالقرنبيط

محببة.وجاذجيةتلويناالطبقعلىسعنضفيفإننا،برتقالي

وتلك،اللينةالأطعمةبينكذلكالأطعمةصلابةوتتفاوت

الوجبةتضمأنالواجبومن.وطحنقضمإلىتحتاجالتي

كما.للمضغحاجتهاومدىقساوتهافيتختلفمواد

نوعاالوجبةتشملأنالأحيانمعظمفيالضرورةتستدعي

منواحداونوعا،الساخنةالأطعمةمنالأقلعلىواحدا

اختلافوجودضرورةذلكإلىيضاف.الباردةالأطعمة

ذاتالأطعمةجانبإلىيكونأنيجبإذ،النكهةفي

النكهة.خفيفةأخرىمواد،القويةالنكهة

السبلمنالعديدهنالك.اقتصاديةلوجباتالتخطيط

مع،الطعامتكاليففيللتوفيرإليهااللجوءيمكنالتى

وجباتعلىالحصولتأمينعلىالوقتنفسفيالحرص

أنماطشراءعلىمثلاالحرصفيجب.المذاقوطيبةمغذية

الموادشراءمكلدمأسعارها،انخفاضلدىالطعام

الأرخصالأنماطانتقاءوكذلكمواسمها،فيإلاالطازجة

الأطعمةامشبدالالأحيانمنكثيرفيويمكنسعرا.

أنواعفبعض.التكاليفباهظةبأخرىسعراالأرخص

اللحوممنتكلفةأقلتكونقدمثلاوالطيورالسمك

اللحماكميةمنالتقليلالمرءبإمكانأنكماالحمراء،

الفاصوليامثلوالبقولوالحبوبالخبزمنبكميةوالا!شعانة

المجفف.والفول

.الوجباتلإعداداللازمالوقتلتوفيرالتخطيط

لإعداديخططأن،الأحيانبعضفيالمرء،علىيجب

وقته.لضيقنظراالوقتمنالكثيرتتطلبلاوجبات

وأنواعالمجمدةوالماكلالمعلباتمثلالسريعةفالأطعمة

التحضير،منالكثيرتستلزملاقدمسبقا،المطبوخةاللحوم

الأطعمةهذهتكلفةأنغير.للأكلجاهزةتكونقدأو

المكوناتلشراءاللازمةالتكلفةمنأكثرتكونقدالسريعة

كذلكويمكن.نفسهالطبقلإعدادالضروريةالأساممية

لاالتيوالفواكهالخضراواتأنواعبتقديمالوقتتوفير

الرئيسيةالأطباقبعضإعداديمكن،كماطهياتتطلب

تلكفىوشمإليها،الحاجةحينإلىالمجمدةفىوتجميدها

تناولها.قبلوتسخينهاتسييحهاالحالة

الطبخأساليب

الخبزأ-للطبغالأساسيةالأساليبتشمل

الط!6-السلقء-القلى4-الشى3-التحميص2-



الطبخ056

والفلفلالملحإضافةويمكنبالتبخير.الطهي7-البطىء

مذاقلتحسينالطهيأثناءالطعامإلىالتوابلمنوغيرهما

لتزيينبعفالمقبلاتاستعماليمكنكما.ونكهتهالطعام

ترصحيث،عليهوالرونقالجاذبيةمنالمزيدوإضفاءالطبق

وقبلنضجهاكتمالبعدأطعامأحولعادةالمقبلاتهذه

البقدونس،للتزي!تتستخدماكتىالموادأنواعومن.تقديمه

والليمود.الطماطموشرائح

تترأوحفرنداخلطبقفيبوضعهالطعاميخبزالخبز.

عادةخبزكلمةوتشير.م522و.051بينحرارتهدرجة

العجين،أوالخيضمنتتكوناكتيالأطعمةطهيإلى

كما.والمعجناتوالفطائر،،والكعكالخبز،ذلكويشمل

الأطباقمنها،أخرىأطعمةخبزالوقتنفسفىيمكن

وكذلك،والفواكهالخضراواتبعضإلىإضافةالمحمرة

اللحم.منمعينةأنواع

إعدادعمليةلوصفالتحميركلمةتستخدمالتحمير.

فمثلا.الفرنداخ!!مكشوفةأوانفياللحمأنواعبعض

أ!دىاللحماويوضع،فالخررفحذأوالرومىالديكيحمر

أغرناداخلللطهيمنصبفوقمسطحإناءفيالتحمير

التحميرلدىالفرنحرارةدرجةوتتراوح.يغطىأندون

و.18،م.أ.هبين

خاص.بشكلاللحوملطهيالشييستخدم.الشي

التيوالفواكهالخضراواتمنقليلةأنواعاهنالكأنإلا

هذهفيالأطعمةتوضع.الأحيانبعضفيأيضاتشوى

وتتم.مباشرةمشتعلةنارتحتأوفوق،منصبعلىالحالة

الفحمفيهايستعملمشواةباستخداماللحمشيعملية

المشتعل.

دهنيةموادبامشعمالالطعامطهييعنيوهو.القلي

إلىتصلحرارةبدرجةالنباتيةالزيوتأوالزلدةمثل

السعراتمنيزيدالقليأنإلىالإشارةوتجدر.م0915

اليسارإلىاليم!!م!.الطبخفىاستخدامهايمكنمختلفةوأوانأساليب

المقلافيتق!وحصراواتلحومكمير،إلاء!يتسلة!م!صونة،المايكروويص

تمتصالأطعمةتلكإنإذ،الأطعمةفيالموجودةالحرارية

القلي.عمليةأثناءالمقلاةفيالموجودالدهنبعض

القلي2-الشديدالقليأ-:القليمنأنواعثلاثةهناك

تسخنالأولالنوعفي.التحريكمعالقلي3-الخفيف

تملأثخينةمقلاةأوعميقإناءفىالدهنمنكبيرةكمية

هذهوتستخدمقليها.المرادالمواديغمربحيثبالدهن

رقائقمث!،والبطاطسالدجاجقليفىعادةأطريقةا

الخفيفالقليحالةفياما.البطاطسأصالغأوالبطاطس

ويقلى،المقلاةفيالدهنمنقليلةبكميةالطعامفيقلى

كثيرفيالطريقةبهذهواللحوموالسمكوالبيضالدجاج

فيشرقيةطريقةفهوالتحريكمعالقلىأما.الاحيانمن

تقطيعهمابعديوضعاناللذينوالخضراواتاللحمطهي

قاعدةذيرقيقكبيرمعدنيإناءفيصغيرةقطعا

ويجري.الدهنمنجداقليلةكميةفيهتوضع،مستديرة

،معدودةلدقائقعاليةنارعلىالطعامقلىأ!ةالحاهذهفي

المستمر.أضقليباومع

تصلمغلىماءفىأطعاماتسخينعمليةهو.السلق

طبخفيعادةالويقةهذهوتستخدم.م0051إلىحرارته

صغيرقدرفىالخضراواتسلقويتماوالأرز،الخضراوات

الموقد.شع!ةفوتالعادةفييوضع

بالماءالطعامطهيالحالةهذهفييتمالبطيء.الطهى

وهي،الغلياندرجةدونماإلىتسخينهيتمأخرسائلأو

وأالبقولأوالبيضطهيلدىالسلقعلىتفضلطريقة

إحدىأومغطىقدرالحالةهذهفىيستخدموقد.اللحوم

يطهىبالكهرباءتعملأداةوهيالبطرء.الطبخمعدات

ساعاتعشرإلىتصللمدةيستمربطهيئاطهياالطعامفيها

طهيهامالمرادوضئالمادةيتم.منخفضةحرارةوبدرجة

الحالةمهذهفيءالبصالطبخآنيةفيالسائلمنكمية

معينة.درجةعندالحرارةتثبيت

فرنفىتسضأطعمةبقايا،الطلة!الهواءفىالمثواةفوقتتوىلحوم،
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بشكلبالتبخيرالطخطريقةتستخدمبالتبخير.الطبخ

داخلمنصبفوقتوضيعحيث،الخضراواتلطهيأساسى

ثم.المنصبمستوىدونماحتىبالماءملؤهايتمصغيرقدر

هذهوتستغرقالماء.يغلىبحيثوتسخنالقدريغلق

يتمالتيالخضراواتأنغير،السلقمنأطولوقتاالطريقة

مماأكبرالغذائيةعناصرهامنبكميةتحتفظبالبخارطبخها

الطريقةهذهأنإلىالإشارةوتجدر.السلقلدىبهتحتفظ

أيضا.السمكط!فيأحياناتستخدم

الأخرىالطبخأساليب

الضغططنجرةاستخدام،الأتالحابعضفى،يمكن

المرقمثلطويلا،وقتاطهيهايستلزمبطئموادللإلصراع

درجةعلىالطبخععمليةوتتم.اليابسةوالفاصولياوالفول

.عالضغطتحتالبخاريحتبسبحيث،عاليةحرارة

أفرانفيهاتستخدمالسريعللطخأخرىطريقةهنالك

منالنوعفهذا(.قصيرةراديوية)موجاتالمايكروويف

تفعلكاكبيرحدإلىأسرعبصورةالطعاميسخنالأفران

فىخاصبشكلمفيدةوهيالكهرباء،أوالغازموأقد

الحساءأنواعوتسخين،المجمدةالأطعمةتسييح

.تواوالخضرا

تاريخيةنبذة

إلا،طعامهميطبخونالناسبدأكيفأومتىنعرفلا

يشعلكيفبعلمالتاردقبلماإنسانإنالقوليمكنناأنه

كانوربما،السنينمنالمليونونصفمليونقبلالنار

نأقبلحتىولكن،صغيرةمكشوفةنارفوقطعامهيطهي

اللحميشويكانربماالتاربالنارقبلماإنعسانيكتشف

تبدأكانتحرائقمنياخذهمشتعلاخشبامستخدما

.متعمدةوغيرطبيعيةبصورة

فوقطعامهميطبخونكانوافقدالقدماءالمصريونأما

الطينمنأفرانفىخبزهمخبزواكماغالبا،مكشوفةنار

كانالقديمةروماوفي.الفحمأوبالحطبسسخنونهاكافيا

منمصنوعةمرتفعةمواقدفوقطعامهميطبخونالناس

عليهاتركزالقوائمثلاثيةمناصبالنارفوقيضعونالاجر.

يتمالأفرانمننوعينالروماناستعملوقد.الطبخأواني

يسخنأنإلىالفرنوسمطفيالنارإشعالاحدهمافى

الثانىالنوعأما.بطئالطعاميسمحبحيثحاراويصبح

مسافةبينهماتفصلالجدرانمنزوجانبهيحيطفكان

المتكونةالحرأرةوبفعل.الفرنتحتالنارإشعالوشم،معينة

الفرنيسخنالجدأرينهذينبينالمسافةفيالاشتعالعن

النار.منالمنبعثللدخانالطعاميتعرضأندون

العصورأثناءللطبخالمدافئأوروبافىالناساستعمل

والسادسالخامسالقرنينبينفيماامتدتالتي،الوسطى

الغلاياتفيالطعاميسخنونكانواحيث،الميلاديينعشر

واحدهايسمىالمعدنمنأسياخعلىاللحمويحمرون

،المدنمنالعديدفيعامةأفرانهنالكوكانتسفودا.

فيأفرانلديهمتتوافرتكنلمالناسمنالكثيرينلأننظرا

بيوتهم.

ولم،ثابتةأفرانهنالككانتالمدافئمنالكثيروفي

وتحمىللطبختستعملالتىالمعدنيةالمواقداستعماليشع

براءةتسجلولمعشر.التاسعالقرنأوائلفىإلابالحطب

.ام833عامفيإلاالفحمعلىيعملعمليموقدأول

المتقدمةالبلدانفيالناسفإناليومأماالموقد.ان!:

وأفرانالكهربائيةوالطاخاتالغازمواقديستخدمون

معداتفيالتحسيناتلهذهونتيجة.للطبخالمايكرويف

سهولةأكثرعملاالطبخأصبح،الأجهزةمنوغيرهاالطخ

عمليةسهولةمنزادكما.مضىوقتأيمنوممرعة

التحضير.سريعالطعامأنواعابتداعالطبخ

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

والجليالمربىالاعذيةحفظفىالشعبيةالأكلات

المطعمالغداءوالإسلاميةالعربيةالبلاد

المعجساتالمجمدالغذاءالباربكيو

الموقدىاللحملتبييضا

الغليادنقطهالبقرلحمالتعذية

-873هـ،036-062)القاسمأبو،الطبراني

اللخميمطربنأيوببنأحمدبنسليمانم(.719

معمر.،حافظثقةمشهور،محدث.القاسمأبو،الشامي

بعكاولدمنها.أصلهفإن،طبريةبلدةإلىنسبةوالطبراني

أبوهكانهـ.273مشةالحديثبسماعوبدأ،فلسطينفي

كثيرةبلدانإلىرحل.العلملطلببهفرحلعليهحريصا

والحجازالشاممدائنوإلىوالبصرة،والكوفةبغدادمنها:

ثلاثينرحلاتهوامتدتوغيرها.وأصبهانواليمنومصر

الدبريإسحقمنسمع.أصفهانفيالمقامبهاستقر.سنة

النسائي.عبدالرحمنوأبي،البغويعبدالعزيزبنوعلى

نعيموأبو،مردويهبنبكروأبو،عقدةابنعنهروى

مصنفاتهمنالصفار.أحمدبنوعبدالرحمن،الأصبهاني

كتابالصغيربمالمعجمبمالأوسطالمعجمالكبير،المعجم

شعبة؟مسند،السنةالنساءبمعشرةبموالمناسكالدعاء

الأخلاقمكارم؟الشاميينمسندبمالأوائلبمسفيانمسند

الطرانيمصنفاتالذهبيسرد.الحجمكبيرتفسيروله

سنةمائةعاشمؤلفا.76فكانت،مندهبنيحيىعننقلا

.أصفهانفىوتوفيأشهر.وعشرة

-؟هـ،45-8؟)عليأبو،الطبرسي

الشيعى،الطبرسيالحسنبنالفضلعلىأبوأم(.531
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تاريخالتراجمكتبتذكرل!امفسر.،محدث،عالم

تفسيرفيالبيانمجمعممهامؤلفاتعدةله،ولادته

سبزوار.فىالطهبرسىتوفى.الحجمكبيروهوالقرآن

938هـ،422013)أبوجعفر،الطبري

إمام.اسصغابنيزيدبنجريربنمحمدجعفرابوم(.239

السادسةفيالعلماطلبفىولدأ،بطرستانولد.المفسرين

نأبعدفيها،واممتقرلغدادإلىرحلثم،عمرهمنعشرة

.بلدانعدةزار

عالم،ثقةإنهفقالوا:كثيرا،الطبريعلىالعلماءأثنى

إليهويرجع،بأقوالهيؤخذال!جار،السنةأهلأئمةأحد

نافعةمؤلفاتعدةترك.منهجهوسلامة،علمهلسعة

القرانآيتأويلعكلنالبيانجماحالكبيرتفسيرهأبرزها

تفسيرأولوهو.الطبريبتفسيرالجمهوربينالمشهور

عدولهدا،بعدهجاءمنكلمنهأفادإلينا،وصلكامل

ا!هالأنبمالتاريخأباعدوهكماأضفسير،اأباالطبريالعلماء

شيهايلتزكمأنهإلا،مثلهيؤأ!لمالتاريخفيكبيراكتائا

تهذيب:أيضاوله،والملوكالأمتاريخومعماه.بالتوثيق

ذلك.وغيرالاثار

بغداد.فيالطبريتوفي

أم(.770-؟هـ،047-؟)خلفأبو،الطبري

الطبريالسلميحلفبنعبدالملكبنمحمدأبوخلف

للشيخينتتلمذ.والتصوفالفقهب!تيجمعكان.الشافعي

أصفقهوافىالكنايةكتبهمن.البغداديمنصوروأبىالقفال

علىوالمعينالشافعىالفقهفىالقاصلابنالمفتاحشرح

الدين.مقتفمى

069هـ،054-43)8الطيبأبو،الطبري

الطيب.أبو،الطبريعمربناللهعبدبنطاهرأم(.580

بآمل،ولد،المذهبشافعي،العلمواسعالقدر،جليلإمام

أبيعلىفتتلمذ،العلمطلبفىورحل.طبرستانعاصمة

الحسنأبىعنوبنيسابوربجرجاد،الغطريفيأحمد

عرفةبنجعفربنموسىعلىوببغدادبنيسابور،الماسرجي

عددالعلمعنهوأخذ.وغيرهما،الدارقطيالحسنوأبي

إسحهتوألو،البغداديالحميبا:منهمالعلماء،منكبير

الطبرياستوطن.وغيرهمالع!جرينصروأبو،الشيرازي

الكرحقضاءوتولىبها،وأفتىودرسفحدثمدةبغداد

مختصرشرحألفببغداد.،توفيحتىقاضيايزلولم

.والجدلوالأصولوالفقهالخلاففىوصنف،المزني

.م(169-؟هـ،053-؟)بوعليأ،الطبري

كان.الطبريعلىبألىالمكنىالشافعيالقاسمبنالحسين

درس.طبرستانإلىينحسب.ببغدادأسشافعيةاشيوخأحد

لعدشيخهمجلسوجلس،هريرةأليبنعليأيعلى

كثيرةمؤلفاتله.والأصولوالجدلالفقهفيبرع.وفاته

وكتاب،الجدلفيوكتاب،الفقهأصولفيكتابمنها:

كتابوله،الخلاففيصنف!ضابأولوهوالمحرر،

فىتوفيأجزاء.عشرةفيويقع،العدةوحضاب،الإيضاح

بغداد.

الجليلبحرأحياناتسمىطبريةبحيرة.لحيرة!يئ،

فلسطينشماليفيتقعصغيرةبحيرة،الجليلبحيرةأو

فيمستمرامنهاويخرجالأردنانهرفيهايصب،المحتلة

نهر.،الأردن،الأردنانظر:.الأردنغوروسطجريانه

فيهاعرضوأوسعكم23طبريةبحيرةطوليبلغ

عنوتنخفض.م44علىعمقهايزيدلاوأك!ا،3

الإجاصةيشبهش!طهاو.م012بأجحراسطحمستوى

والكرسينوالقشرىالمشصأمت!!الأنوااسم!!ا!خيرو

منتصئمنطقتهازانربيعالشتاءوفيإبراهيما.أصسلطاداو

الم!صشوفةالصافيةالمياهزرقةلسببالعالمشيالمشاتىأبهج

،البحيرةمنيهبالدياللطيفأسدافئاوالنسيماللشمس

طبريةبحيرة

كم2أ66لمساحةا

اللحرلمطمسئوفدولىم012الارتماع

م4؟:!ثطعةأعمق

اسرائيلاحتلتهاال!ىأالأراصمى

--خرش---هـمكة!يد

مائيلورر-التارلحيالمو!ع5

لابيغراأسبحر!السالى!

عئوسطأ/سكاكا

الرئيسية(الحرطةملطمه+

بر+--كاسورلا
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نم!طئرية-طالللىحطي!طهـريهلماثيقعر

سص-س!مكله!أ.!!!\.،لأ لىلم،سر/سورلا
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مشتىوقوادهمالأمويينخلفاءمنكثيراتخذهاولذلك

فيالمنيةخانقصربنىالذيعبدالملكبنكالوليدلهم،

.البحيرةمنالغريالجنوب

السوريةالجولانجبالعلىالشرقمنالبحيرةتطل

المطلالشرقيسفحهاوفي.الناصرةجبالعلىالغربومن

حماماتعليهأقيمتغزيرحارنبعطبريةمدينةعلى

الأمراضمنالمداواةفيعالميةشهرةلهاالتيالمعدنيةطبرية

والزشونالتينينموالجنوبيةالتلالوعلىوغيرها.الجلدية

.والرمانوالنخيل

المنطقةتلكحسنةبنشرحبيلالجليلالصحابيفتح

الوجودالوليدبنخالدبعدووطد،م634هـ،ا3عام

الحروبإبانالصليبيونعليهااستولىأنإلىفيهاالإسلامي

كبقيةمنهماستعادهاالأيوبيالدينصلاحلكن،الصليبية

.الأخرىالفلسطينيةالمدن

بصحبةفيهاأقامعندماطبريةببحيرةالمتنبىاغرموقد

منها:بأبياتفوصفهاعماربنبدر

قمرنهارهافىكأنها

ظلمجنانهامنبهاحف

لهالاعظامالجسمناعمة

رحمومالهابناتلها

الأسد:وصفهفيكذلكالمتنبىأرادوإياها

ب!وطهالهزبرالليثأمعفر

المصقولاالصارمادخرتلمن

شارباالبحيرةوردإذاورذ

والنيلازئيرهالفراتورد

الضفةنهربم،الأردنبمالمحتلةفلسطينأيضا:انظر

لغربية.ا

-)1321حسينبنمحمد،الطبطبائي

حسينبنمحمدأم(.839-3091أهـ،404

فيولد.ومعلمومؤلفمفسر،الإمامىالشيعيالطبطجائي

أنتقلثمإيرانفيالأولىالتعليممراحلاجتاز،سايرانتبريز

بعدإلايغادرهاولمتعليمهليواصلالعراقفيالنجفإلى

والتدريسبالإفتاءلهتسمحالتيالاجتهاددرجةنالأن

.الدكتوراهدرجةتشبهوهي

بالتدريصوبدأقمفىواستقر،إيرانإلىالطبطبائيعاد

ا!ليزانالكبيرتفسيرهأبرزها،علميةآثارعدةترك،والتأليف

عشرينفيتقعكبيرةموسوعةوهو،القرآنتفسيرفي

فنياعملياكتاباوصفهكمافجاءمؤلفهفيهتوسعمجلدا،

تاريخيا.أدبيافلسفيا

التفسيرأصولضوءفىالكريمالقرآنالططائيفسر

الإمامية.الشيعةعندالخاصة

مدونةتصميماتدعملطريقةالباقيكيالطبع

وتغطى.قماشعلىتصميمبرسموذلك،للأقمشة

الصبغ.تمتصلابمادةصبغهايرادلاالتيالأجزاء

السائلالشمعكثيرةحالاتفىالغرضلهذاويستخدم

فيالقماشيغمسوعندماالأرز.معجونأووالبارافين

،القماشيجفأنوبعد.المغطاةالأجزاءتقاومها،الصبغة

.القماشغليطريقعنالشمعإزالةيمكن

وذلكواحد،لونمندرجتينعلىالحصوليمكن

يغمسثم،داكنةتكونأنلهايرادلاالتىالأجزاءبتغطية

العمليةهذهتكرارويمكن.ثانيةمرةالصبغفيالقماش

لونيةدرجاتعلىللحصولضرورياذلككانكلما

تكونالتيوالنقولق.مختلفةألوانلاستخدامأو،جديدة

الوجه.علىالتيتلكمنوضوحاأقلالقماشظهرعلى

شكلعلىتظهرالباتيكيالطعتصميماتمنوالعديد

الشمعتشظيمنذلكوينتج،منتظمةغيررقيقةخطوط

إندونيسياوفى.لهالصبغواختراقتكسرهأو،رقائقإلى

يكونفقدالقمالق.استخداملغرضوفقاالرسمتحديدشم

إزارا.أوحزاما،أوللرأسوشاحا

والقوالبالطعات)تكوينالأحفورةانظر:ا!.

(.الصورة)طباعةالضوئيالتويروالمصبوبات(؟

منصورةأوالأصلطبقنسخةالزرقاءالطبعة

تنفيذوشمآخر.إنشائيعملأولمبنىالأصليةالخططات

التيالطريقةتشابهضوئيتصويربعمليةالزرقاءالطعة

التيالصورمنمكررةن!خلعملالمصورونيستعملها

بوساطةالزرقاءالطبعةإعدادغالباويتميلتقطونها.

الإرشاداتبتصميموالقائمين،والمهندسينالمعماريين

حجمللعمالالزرقاءالطبعةوتشرح.بالعمالالخاصة

.المشروعإليهايحتاجمادةكلومكان

منيكونالزرقاء،الطبعةلعملالزرقاء.الطبعةتنفيذ

الخططاتبعملالمعماريأوالمهندسيقومأنالضروري

يسمحالقماشمننوعأوورقعلىالرسوماتأوالأصلية

وأالرصاصبقلمالخطةعملولمجم.خلالهمنالضوءبنفاذ

.الهنديالحبربقلم

مادتينمنمحلولبإضافةالزرقاءالطبعةأوراقوتجهز

وهاتان.لذلكخصيصاالمعدالأبيضالورقإلىكيميائيتين

سيانيدوحديدالبوتاسيومحديدستراتهماالمادتان

للضوء.حساساالورقيجعلالمحلولوهذا.البوتماسيوم

الأصليالرسمتحتالزرقاءالطعةأوراقمنقطعةوتوضع

للضوءتعريضهايتمذلكوعند.بالطباعةخاصإطارفي

الرسوماتذاتالورقةخلالمنالضوءهذاينفذالشديد.
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الطبعة

تنفيدها

ويت!.معيحةآلةأومالمبىالأصليةالمحططاتم!نسخةالزرقاء

.حاصفوتوعرافيتصويرلعملية

بقلمالمكتوبةالخطوطخلالينفدلاولكنه،الأصلية

النقىالماءفيالورقغسلوعند،الهنديالحبرأوالرصاص

تنشيطتمالتيالمواضجعفىالأزرقاللونإلىيتحولفإنه

علىتسفالخطوطولاالضوء.بولمساطةفيهاالكيميائيات

الزرقاءبالطقةأوراقإلىالضوءبنفاذالأصليةالخططات

الزرقاء.الطعةأوراقعلىبيضاءالخطوطتبقىوبذلك

البيضاءالخطوطفإنالكيميائيالمحلولالماءيغسلوحيث

الضوء.منلمزيدتعرضهاعندالأزرقاللونإلىتتحوللا

الخططاتمنالأصلطبقنسخةللعامليتوافروبهذا

الأصلية.

الطعةأوراقلعملأخرىطريقةأحياناوتستعمل

وينئالبيضاءالطباعةبعمليةالطريقةهذهوتعرفالزرقاء

بيضاء.أوراقعلىحمراءزرقاء،سوداء،خطوطعنها

إلىللضوءحساسورقتعريضفيهايتمجافةعمليةوهى

إلىبتعريضهاالخطوطإظهاريتموبعدها،ساطعضوء

ال!مونيا.بخار

الجسور،مثل:كلها،المهمةالمبانيتمرالغالبوفي

الطبعةبمرحلة،المنزليةالأجهزة،والسيارات،والالات

ويحتاج.تصميمهاأوإنشائهاقبلالخطةمنالزرقاء

منفقطواحدةقائمةعملإلىوالمهندسونالمعماريون

الزرقاء.الطعةطريقةبفضلوذلكالأصليةالرسومات

مئاتإلىالأصلطبقنسخةإعطاءأيضاويمكنهم

الزرقاءالطعةتجهيزعمليةويسرسمهولةوسماعدت.العمال

اقتصاديةالعمليةهذهجعلعلىوتكرارهاإنتاجهاوسرعة

وفعالة.

لدىيكونأنالضروريمنالزرقاء.الطبعةقراءة

بهم.الخاصةالرسوماتنسخفهمعلىالمقدرةالعمال

وعادةالزرقاء.الطبعةبقراءةالمهارةأوالمقدرةهذهوتعرف

،للعمالالتعليماتوإعطاءالرسوماتبقراءةالمشرفيقوم

واسع،نطاقعلىتنفذالتىالعملياتبعضفىوذلك

يقومونالذينالأفرادمنالعديدتوظيفخلالهامنوشم

العمالفإنالعموموجهوعلىنفسها.المهامبتنفيذ

تعلمواإذاالفرديةمهاراتهمتحسينأخرىجهةمن،يمكنهم

الزرقاء.الطبعةيقرأونكيف

تستخدمالتيالمعماريةالزرقاءالطبعاتإلىوبالإضافة

الزرقاءالطبعاتهناكفإنالأخرىوالمبانيالمنازلفى

الإنتاجمصانعفىالحاجةإليهاتدعوالتىالهندسية

العامليستخدموغالبا.واسعنطاقعلىأوبالجملة

خاصةزرقاءطبعةمعينتجميعنظامخطعلىالموجود

يوضحالرلعمموهذا،التجميعنظاممخططأوبرسم

بعضا،بعضهامعمالالةالختلفةالأجزاءوضعكيفية

)رسملخططزرقاءطبعةالإنتاجعماليستخدماساوغا

التىالأجزاءمنجزءكلصناعةيوضحثيفيةتفصيلى(

التدريبأوبالهندسةالمعرفةتلزمولاتج!يعها.يتمسوف

انظر:.الرسوماتهذهقراءةمنالفردشمكنحتىالمهني

الفني.الرسم

،الحجريالخزف)صورة(،الخزفانظر:.الطبق

(.الأوروبي)الحزدالحزف،الصينى

.المجهولالطائرالجسمانظر:الطائر.الطبق

العربيالنقدفيكتابأولالشعراءلمححولطبقات

بنمحمدهوومؤلفهالشعراء،بينوالمفاضلةالموازنةفى

الجمحى.سلام

مصطلحابوصفهالطبقاتمصطلحاختصوقد

منواحدميدانإلىالمنتمينيصنفوتصنيفيا،توزيعيا

ميادينمختلففيالمؤلفاتمنبطائفة،المعرفةميادين

المكتبةفيأشهرهامن؟والأدبيةمنهاالدينية،المعرفة

وطبقات،المحدثينوطبقاتالمحابةبمطبقات:العربية

اللغويين.وطبقاتالفقهاءبم

الشحراء.لتصنيفاستعملوهغيرهممثلمثلهموالنقاد

يستعمل،سلاملابنالشعراءفحولطبقاتكتابوفي

فيالشعراءبينالتساويهما:بعدينمفيدأالمصطلح

أخرىطبقةإلىينتمونشعراءعنوالت!ايز،الواحدةالطبقة

طبقاتعشرفيشعراءهفصنف.عنهمتتأخرأوتسبقهم

شعراءأربعةطبقةكلفيوجعل،إسلاميةوأخرىجاهلية

هي:طبقةكلشعراءتحديدفيالمقاييسمنعددامعتمذا

وزمانموضوعاتهوتنوعقصائدهوطولوكمهالشعرجودة

فىسلامابنورأى.وحضارةبداوةإنتاجهوبيئةمنتجه
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لكنهاتذكرأنتستحقأخرىمجموعاتالجاهليالشعر

العشرالطبقاتمنواحدةفيللدخولمؤهلةليست

الموضوعبينهايجمعطبقاتثلاثفجعلها،الجاهلية

وهمالبيئةوحضرية،ا!لراثيشعراءطبقة:وهمالشعري

يهود.شعراءوهمالمعتقدأوالعربيةالقرىشعراءطبقة

طبقةكلفييلتزملم،خاصةالأخيرتينالطبقتينوفي

الجاهليةالطقاتفيالتزمهاالتيالشعراء،برباعية

ال!سلامية.والأخرى

عماكثيرايختلفالطقةلمفهومالتحديدهذالكن

ففىبعد،فيماالتسميةهذهإلتزمتكتبمنإليناوصل

هذانجدلاالمحدثينالشعراءطبقاتالمعتزابنكتاب

سردهفىالظاهرإذ،طبقةلمفهومالتصنيفيبالبعدالالتزام

مجردعرضفهوفيه،التصنيفىالبعدوضوحعدمللشعرأء

أشعارهم.منلنصوصواختيارالمحدثينالشعراءلتراجم

ابن،الجمحىبمالأدب،العربيالشعر؟:أيضاانظر

.سلام

منمصنفواللغويينالئحويينطبقات

وعلماءالنحاةلتراجمالأصيلةوالمصادرالقديمةالمصنفات

الأندلسيالزبيديالحسنبنمحمدبكر،أبووضعه.اللغة

بنالحكمالأمويللخليفةوأهداهم(،989هـ،937)ت

الناصر.

العربيةاللغةعنفيهاتحدثبمقدمةكتابهالزبيديافتتح

ينطقونبهاالمتحدثونكانأنبعداللحنمنعليهاطرأوما

سجيتهم.علىصحيحةبها

وذلك؟كتابهفىحسنمنهجعنالزبيديصدروقد

والكوفيينالبصر*،فذكر،الأقاليمعلىقسمهأنه

حيثصنعاأحسنوقد.الأندلسيينثموالأفارقةوالمصريين

علماءبينوالتجانس،والمدارسالمذاهببينالتمييزراعى

إقليم.كل

إلىعمدحيثذلكمنأكثرإلىالزبيديومضى

لاأزمانهمحعسبطبقاتفجعلهمالواحدالمصرعلماء

عندهالواحدةالطقةتطولوقد.العلمفيأقدارهمعلى

وألعالميعقدهاحتىتقصروقدعائاثلاثينإلىفتصل

فيه.عاشواالذيللجيلتبعاعالمين

علماءفصل،والكوفيينالبصريينالمؤلفتناولوحين

ولمأخر،بابفياللغةعلماءثم،بابفيوتناولهمالنحو

صعوبةوجدأنهويبدو،تراجمهبقيةعلىالنهجهذايطبق

هذهمنيخلولاوالأمر.الوجههذاعلىتصنيفهمفي

لغويينكانواالنحوعلماءأكثرلأنحقاالصعوبة

وضعإلىوقادهالزبيديعلىأشكلماوهذا.بالضرورة

مرةالنحاةفيوثعلبعمربنوعيسىالعلاءبنعمروأبي

فوضعهالخليلأمرفياحتارولعله.ثانيةمرةاللغويينوفي

أهلأكابرمنأنهمعاللغويينفييذكرهولمالنحاةمع

أيضا.اللغة

حاولموجزأسلوبفيالعملبهذاالزبيديقاموقد

منكثيراعنهاوينفيالعلماءأخباربخلاصةفيهيأتىأن

كانتفقدذلكومع.منهفائدةلاالذيوألاستطرادالحشو

وأسطرعلىتزيدلالأنهاالفائدةقليلةتراجمهبعض

يذكرأندونلهالمترجماسمأحيانايضحعكانبلسطرين

.واحدةكلمةعنه

هذايقصدوهو،غيرهمعلىالبصريينالمؤلفوقدم

ولهمالعربيةعلمفيمتقدمونالبصريينلأن،ويعنيهالتقديم

ذلك.فطالتأليفمجالفيالسبق

منعالم003نحوالكتابفيلهمالمترجمعددبلغ

علماءمنصالحةطائفةفيهموكانتوالنحو،اللغةأئمة

احتوىالذيالكتابهذاأهميةجاءتهناومن،الأندلس

خاصة.العصرهذالعلماءمهمةتراجمعلى

محققةالمتداولةوطبعته،مرةمنأكثرالكتابطبع

.بفهارسومذيلة

اللغة،النحويةالمدارسأبوبكر،،الزبيدي:أيضاانظر

لنحو.ا،العربية

مامجتمعفيالناسمنمجموعةالا!جتماقيالالبقة

الاجتماعيةالطقاتوتوجد.الاجتماعيةالمكانةنفسلها

مجموعاتفيبعضابعضهميصنفونعادةالناسلأن

والمقاموالسلطةكالثروة،عواملعلىتعتمدتقرلمجامحددة

والوظيفة.والدينوالنعسب

أذهانهم،فيألمجموعاتهذهالناسيصنفودوما

علماءويسمي.بعضمنأحسنبعضهمأنمعتقدين

ويصفون،الاجتماعيةالطبقاتالمجموعاتهذهالاجتماع

الاجتماعي.بالتدرخالاجتماعىالتصنيفعملية

التدرجنظاممننوعلديهاالمجتمعاتكلأنويبدو

وفي.الطقاتمنمجتيمأييخلولاأي؟الاجتماعى

غيربشكلالطبقاتنظاميكون،الديمقراطيةالغربيةالبلاد

تصنيفكيفيةحولالاجتماععلماءويختلف.رسمي

علماءبعضويقسم،طبقاتإلىالموجودةالمجموعات

عليا-طبقاتثلاثإلىاعتباطىبشكلالناسالاجتماع

الاخرونالاجتماععلماءبعضويضيفودنيا.ومتوسطة

المتوسطةالمجموعةبين،العاملةالطقةوهىرابعةطبقة

بدلآالعاملةالطبقةتعبيرالاخرونيستخدمبينمانيا،والى

الدنيا.الطبقةعن

نأالناسيستطع،الديمقراطيةالغربيةالبلادمعظموفي

قليلةسماتوهناك،أخرىإلىمجموعةمنينتقلوا
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أصشخص.اينتميمجموعةأيتو!إلىالمعالمواضحة

اجتماعيةطبقةفيالناسيولدالمجتمعاتبعضفيولكن

يكنلمإنصعباأخرىطبقةإلىالتغييرويكون،معينة

الصارمةالحواجزذاتأطهبقةأتلكوتسمىمستحيلا.

المنغلقةالطبقةإلىأسشحصاوينتمي.المنغلقةالطبقة

الاتصالصارمبش!ط!أضقاليدواالقوانينوتقيد.لوالديه

.الأخرىأطبقاتاأفرادمعحدوثهيمكنالذيالاجتماعي

آخر.بلدأيمنأكثرللطبقاتراسخنظاملديهاوالهند

المنغلقة.الطبقةانظر:

المجتمعاتبعضفيهدفهاالشيوعيةأنجزتوقد

بتحقيقلها،وعملتبأفكارهاتشبعتالتيالأورروبية

وأالمرتبةعلىيبنىتمييزوبلاالطبقاتمنخمالمجتمع

البلادفيتوجدأنيمئمنلمذلكأنإلا.النمسب

بعضأصشيوعيةاغيرأجلادافىحصماتماما،الشيوعية

تمتلك،الح!صمةموظفيمث!!الناسمنالمجموعات

انف!إ:.أضاسابقيةمنأكثرومقاماوثروةلعملطات

الشيوعية.

متنوعةأساليبامشحدامتملقد.الناسيصنفكيف

.والمجموعاتالأفرادوتصنيفلمقارنة

لمعرفةموضوعيةمقاييمرالاجتماععلماءيستخدموقد

بتصنيفالمجموعةاعضاءيقومقدأوالنقديالفرددخل

وقد.الطبقيالسلمعلىأنفسهمبوضعأو،البعضبعضهم

بهايصنفالتيالويقةأنالميدانيةالدراساتأظهرت

فيالمستخدمةالمجموعاتنوعيةعلىتعتمد،أنفسهمالناس!

الطبقةفىإماأنفسهماتصنيفمنهماطلبفإذا.الدراسة

أنفسهمايضعونمعظمهمافإنالدنياأو،الوسطىأوالعليا،

الطبقةمجموعةإضافةعندول!ش.الوسطىالطبقةفي

تلكتحتأنفسهمايصشفونممهمالغالبيةفإن،العاملة

يذكرواأنيكرهونالناسجميعفإن،الغالبوفي.الطبقة

الدنيا.الطبقةإلىينتمونبأنهم

التيالطبقةعنالمؤشراتأحسنمنالوظيفةوتعد

الاتفاقإلىيميلونالناسلأنوذلكالفرد،إليهاينتمي

المشابهة.للوظاثفيضعونهاالتىالنسبيةأ!يبةاحول

قريباأوالهيبةسلمامنالعلياالدرجةفيالذينفهؤلاء

والتعليمالعليا،المرتباتذويمنعادةيكونونمنها،

تشغلالتيالفئاتفإنوعموماالأكبر،والنفوذ،الأحسن

الوحداترؤساءمث!!،مسؤوأجاتوذاتقياديةوظائف!

قمةعلىيصنفونهؤلاء،والصناعيةالحكومية

إلىوظائفهاتحتاجالتيالفئاتأنكما.المجموعات

المهنيينوالعلماءالاطباءمثل،عالوذكاءطويلتدريب

التيالفئاتأما.الثانيةالمرتبةفييأتون،المدربينالجامعيين

تدريبإلىوتحتاج،منخفضدخ!!ذاتوظائفهاتكون

فإنهم-المهرةغيرالعمالمثال-بعسيطمنهجيتعليمأو

.القاعفييصنفون

والشيوعيةاشأسماليةأجلادامنكلفيأصاسوا

يصنفونالناميةوالبلادالمتقدمةالبلادمنث!!فيوح!ذأسك

تقريبا.نفسهابالويقةا!ظاثفاهذه

علىللفردالاجتماعيالوضعيؤثر.الطبقيةالفروق

مثلاالعلياالطبقةفأفراد.حياتهوأسلوب،وقيمه،كهسلو

عليهاالمحافظةفيحاولون،المتميزةلمكانتهمفيمذريكونون

يدعمونعادةوهم،طبقاتهمداخ!!الزواجبتشجيع

،الانتخاباتفيالمحافظينوالمرشحينالسياسيةالأحزاب

الاجتماعيالتفاوتنظامعلىالإدقاءفىيرغبونلأنهم

بأمعلوبالعلياالطبقةتتميزاجتماعيةناحيةومن.القائم

ورفيع.رعدحياة

ومستوىبتعليمالوسطىأطبقةاأضادمعظموينعما

الطبقةقيموتكون.ا!توسطالمعدلمنأفض!!معيشى

العديدوفي.المجتمعفيالسائدةأعيمااهيعادةالمتوسطة

الاقتصادأهميةبتأكيدالوسطىألابقةاتقومأجلادامن

والتقدمالاقتصاديأضجاحواالذاتىالوضعوتحسين

العقارتملكبأهميةالمجموعةهذهأفرادويعتقد.الوظيفي

والسمعةبالأخلاقياتتتعلقاشتيالمجتمعبمعاييروالالتزام

فىبارزينويكونونللجامعاتأبناءهميرسلونماوعادة

والوطن.أسدولةاشؤونمجال!ت

التعليمفيالدنياالطبقةمؤهلاتتكونماوعادة

الطبقتينأفرادمؤهلاتمنأقل،أضدريبواالمنهجى

مهارةتتطلبلايشغلونهاالتيوالوظائفوالعليا،الوسطى

يعيشونالدنياالطبقةأفرادمنالعديدولأن.مهارةشبهأو

باحتياجاتهميهتمونفإنهممسهاقريباأوشقرحالةفي

.المدىبعيدةبالأهدافاهتمامهممنأكثرالمباشرة

علماءمعظميعتقد.اجتماعيةطبقاتتوجدلماذا

لوجودضرورةالطبقيالتدرجبدراسةالمعنيينالاجتماع

لتوليالأفرادلبعضتشجيعاالمجتمعفيلل!صافآتنظام

الوظائفهذهفىالعاملونويحتاج.الرئيسيةالوظائف!

توترتحتيعملونماوكثيراأكثر،وتدريبتعليمإلىعادة

ويعملواالحاسمةالوظائفلهذهالأفرادايسعىولحيكبير.

بشكلمكافأتهممنلتحققأنالمجتمعفعلى،بكفاءةفيها

نأعلىيبرهنواأنالاجتماععلماءليحاووأ!ذأ!ك.مرض

لتقسيمضرورة،الم!!افآتوتنماوت،الطبقيالتدرجنظام

منأكبرمسؤولياتالأفرادلعضتححمللحيث،العمل

الباقين.

كارلبتعاليمالمتأثرينالاجتماععلماح!أنعلى

المجموعةهذهوتعتقد.التعليلهذايرفضونماركس

فيلاختلافاتنتيجةهوإنماالمكافآتتفاوتبأنالتأكيد
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الذينالأفرادأننجد،المثالسبيلفعلى.السلطةمراكز

الذينأو،ن!الناسفىالقيمةذاتالمواردعلىيسيطرون

يتقاضون،مثيلةقوةأيأوالشرطةجهازعلىيسيطرون

هذهوترى.الاجتماعيةالمراكزأهمويتبوأونالدخولأكبر

كلفيموجودةظاهرةالطبقيالتدرجعمليةأنالمجموعة

إصدارفيإداريتسلسللديهاالتيالاجتماعيةالمؤسسات

المجتفإلىتقسيمالاجتماععلماءمحاولةورغمالأوامر.

الغربية،للمجتمعاتتصلحقدالنظريةهذهأنإلاطبقات

الختلفةبالنظرياتتأثرتالتيالوضعيةالقوانينتحكمهاالتي

تحديدأننجدتماماالعكسوعلىوغيرها.الشيوعيةمثل

أخرىلأأش!طيأخذالإسلاميالمجتمعفيالطبقاتمفهوم

مجتمعهوخدمةعملهبقيمةالفردمكانةحددالإسلاملأن

.وواجباتحقوقمنالشرععليهنصلماوتحقيقه،وأمته

البناء.تحقيقأجلمنألمجتمعمنظومةداخليعملفالكل

المشاركة.أجلمنيسارعوالكل

الاقتصادية.الحتميةبمالوسطىالطبقة:أيضاانظر

(بمالحنينيممو)كيفالبيضانظر:الظاوو.الأديم!

.الجوفالإنساد(،فيالحين)تش!!الجنين

العصربمالمترابطالعائمالجديدانظر:الجليد.طبقة

البديستومميني(.الجديديالعصر)تطكورالجليدي

الغلافطبقاتمنطبقةالعلداالجو؟الطيدلآ

منالسفلى)الطقةالتروبوسفيرفوقوتقع،للأرضالجوي

الجويةالطبقةترتفع(.الأرضإلىالأقربالجويالغلاف

المنطقةفيالأرضسطحفوقأكم.بحوالىالعليا

الحدويقعالالمشواء.خطقربكمأ6وبحوالى،القطبية

حوالىيبلغارتفاععلى،الطبقىالفاصلالمسمى،الأعلى

كم.48

ثابتةحرارةبدرجةسفلىطبقةالعلياالجويةوللطقة

.الارتفاعمعحرارتهادرجةتزدادفوقها،وطبقةتقريبا،

منوبالقرب.م555-حوالىالسفلىالطقةحرارةدرجة

حدإلىالعلياالجويةالطبقةحرارةدرجةتصلأعلاها

درجةفيالزيادةوتعزى.م-2بحوالييقدرأقصى

امتصاصإلى،رئيسيةبصفةالارتفاعزيادةمع،الحرارة

لضوء(الأكسجينأنواعمن)وهوالاوزونطبقة

وتقيالعليا.الجويةالطبقةمنالأعلىالجزءفى،الشمس

البنفسجيةفوقالأشعةمنأيضاالإنسانالأوزونطبقة

جملةمن%09إلى8.فحواليالشممم!.منالصادرة

انظر:العليا.الجويةالطبقةفييوجدالجوفيالأوزون

.الأوزون

الطبقةفيالرياحهبوبأنظمةتعقيدمنوبالرغم

الجويةوالطبقة.عاتيةعواصففيهاتحدثفلاالعلياالجوية

ماجدا،جافةوهي.السحبمنخاليةتكونتكادالعليا

فيهاالثلجيةالسحبتتكونالتيمنهاالقطيةالمناطقعدا

الشتاء.أثناء

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحراريالغلافالأوسطالغلافالبالولى

الهواءالأيونيالغلافطمقةالتروبوسفير،

يحددهاوالصوتبهايتميزخاصيةاووتطيقة

الطقاتذاتفالأصوات.الصوتموجاتذبذبةتردد

الطقاتذاتالأصواتمنأعلىتردداتلهاالعالية

الموسيقية،آلاتهمعلىالكمانعازفوينغمعندما.الدنيا

الترددعندشذبذببحيثوتركليضبطونفإنهم

.الصوت:انظر.المرغوب

مزيجالحقيقةفىهينسمعهاالتيالأصواتأكلبطبقة

الموسيقيةالالاتعنالصادرةوالأصوات.مختلفةلترددات

تردداتلها،الأنغاملإصدارالسايرنجهازأوصفارةمن

النغمةالتردداتأدنىوتسمى.نفسهالوقتفيعدة

أماكاملا.تذبذبايتذبذبشيءعنتصدروهي،الأساسية

وهي)الهارمونيقا(،التوافقيةالنغمةفتدممما،العاليةالترددات

مثلاالكمانفوترجزئيا.تذبذبايتذبذبشيءعنتصدر

وهكذأ،ذبذبةثلثأوذبذبةنصفأوكاملاتذبذبايتذبذب

العددمضاعفاتهيالتوافقيةوالنغمات.نفسهأ!قتافي

موجةالرنانةالشوكةوتصدر.الأساسيللترددالكامل

الصوتطبقةوحداتتفعلومثلها،فرديترددذاتصوت

بعضلذبذباتالصحيحللعددللتوصلتستخدمالتي

ويطلقونوالتردد.الطقةبينيميزونالفيؤياءوعلماء.الأنغام

)السيكولوجى(النفسىالتقييمإلىللإشارةطبقةعبارة

تؤدىالتيوالأنغام.النغمارتفاععلىيتوقفالذيللتردد

الموسيقىوالمؤلف.الطقاتنفسدائمالهاليص!اليوموتغنى

منأقل!االوسطفوقولادصنف،هاندلفريدريكجورج

الصوتية،للطقةنموذخايعدواليوم.الثانيةفيذبذبة5.422

عامفىاعتمادهتموقد،الكونسيرتأوشتوتجارتطبقة

الثانية.فيذبذبة044علىولاديضعوهو.أم913

.التذبذبالهارمونيقا؟؟الموسيقى:أيضاانظر

(بمالعاملة)الطهبقةالصناعيةالثورةانظر:.اول!ا!

(.الصناعية)الثورةتاريخ،العالم،الاجتماعيةالطبقة

الذينابىرزينالموالمجنمنطقةأوفئةالفرسانطيقلأ

هذاأعضاءأغلبوكان.القديمةرومافىيقيمونكانوا
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أساساقامواوقد.الأرستقراطيةالطبقةإلىينتمونالنظام

الرومانية.أ!الفيافرولمسيةنظامفىالعسكريةخدمتهمبتأدية

قلتول!ش.الفرساناسمالنظامهذاأعضاءعلىأطلقوقد

أكثركانالفروسيةنظاملأنوذلكالعسكريالنظامأهمية

الأولالقرنوخلال.عليهاتجسيدهمتمالتيالحالةمنتأثيرأ

كبيرعددإليهانتمسبإذ،الفروسيةنظامتوسعالميلادقبل

هذاسلطةتزايدت،الزمنمرورومع.الأرمشقراطيينغيرمن

فعلى.الرومانيالشيوخمجلسسلطةحسابعلىالنظام

ذاتمحاكمعلىالسيطرةمنأ،الخياتمكن،المثالسبيل

إلىالشيوخمجلسأعضاءتقديمعلىقادرةكانت،أهمية

أعضاءعزلوتم،تجاريةبأنشصةأارتبطواأنهمكما،المحاكمة

!صانواالفرسانأنمناشغموعلىعنها،الشيوخمجلس

ينتمونكانواأنهمإلاأحيانا،الشيوخمجلسيعارضون

فيالشيوخمجلسأعضاءإليهوصلالذيالمستوىلذات

طريقعنتداخلواأنهمإلىبالإضافة.الرومانىالمجتمع

وفي.أصشيوخامجلسإلىأفرادهاينتعسبعائلاتمعالزواج

فيالفرسانتعيينتمالرومانيةالإمبراطوريةعهدأثناء

نائبمنصبذلكفىبماعاليةومدنيةعسكريةمناصب

.الامبراطوريالحرس!وقائدفيالقيصر

علىمنغلقةبالوراثةاجتماعيةطبقةالمئغلقةالطيثة

أفرادهامعظماويشتركبالميلاد،إليهاالفردينتمينفسها،

المصطيحهذاويطلقذاتها.الثقافةأوذاتهاالمهنةفي

إليهاالناسينقسمالتيالمنغلقةالطوائفتلكعلىعادة

المنغلقةالطبقةنظامفيالمقالةهذهتبحثالهند.في

.الهندي

وأالمنغلقةالطبقاتمنفئة0003منأكثرهناك

لها.الخاصةوعاداتهاطقوسهافئةولكلالجاتيين،

فئةكلفإن،والطقوسيالشعائرينقائهاعلىوللمحافظة

أفرادويشتغلالأخرىالفئاتأفرادمنالزواجعنتمتنع

.والحرفالمهنذاتفيفئةكل

فيعاشتقد)الكاست(المنغلقةالفئاتأنويعتقد

نحوآسياأواسطمنالاريةالشعوبوصولقبلالهند

القادةطورالأمرنهايةفيالميلاد.قبلعشرالسادسالقرن

البرهميينباسميعرفونالذينالاريةللشعوبالعقائديون

الفارني!باسمتعرفأرئطبقاتمنيشكونطبقئانظاما

ويحتلهاالفارنيةمقدمةفيالبيضاءوتأتي()الألوان

يأبمالكشتاريةمنوتت!صنالحمراء،وتتلوهاالبرهميون

هدهأفرادويشتغلالصفراء،ثموالمحاربينوالنبلاءالحكام

باسمويعرفونالأخرىالتجاريةوالأعمالالبنوكفيالطقة

السداريةالفئةهذهوتضمالسوداء،الفارنيةثمالفيزية

.والعمالالحرفيينمنوتتحون

استنبطهاالتيالأربعة)الأأ!ان(الفارنيةجانبإلى

البانشمايةباسمتعرفخامسةفئةهناككانتالبرهميون

نحووينتمي.المنبوذينباسمااليومويعرفون)الخوامس(

الدنيا.الاجتماعيةالفئةهذهإلىالهنديالشعبخمس

متزايدةبصورةومحكماصارماالفعليالنظامظلوقد

هذالإزالةعديدةمحاولاتجرتولقد.القرونعبر

لسنةالهنددستوروأبطل.جميعافشلتأنهاإلاالنظام

متساوية.أوضاعاالناس!جميعومنح،المنبوذيةام059

إلىالنظامالحدشةالحضريةوالحياةالقوانينأضعفتوقد

العواملأهممنواحدااغئوياالتحامليظلوأخيراما.حد

فيألاقتصاديوالتطورالاجتماعينصهارالافىتؤثرا!

أعند.ا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الهحدو!سيةموهداس،عالديعلمالأساطير،

الهسديةالمود

الحبا!ن!نا!أسمضهـجموعةا!سطىالطيقة

الوسطىالطبقةمصطلحاستخدامبدأ،المجتمعفىوالدنيا

عشرالتاسعالقرنينأوائلفىأزرودافيأحامااطستوىعلى

التيالمهنيينطبقةأوالبرجوازيةأإيشيروكانأ!شرين،وا

والفلاحين.الأرستقراطيينب!فيمانشأت

الطقيالتدرجمصطلحالاجتماععلماءويستخدم

هذهوتقوم،طبقاتإلىالمجتمعتقسيماعمليةلوصف

والدخل،الشخصمهنةهيعدةعواملعلىالعملية

الطبقةأعضاءغالبيةوتكعسب.والثروة،والسمعة،والقوة

نأكما،طائلةثرواتترثولا،العملمنرزقهاالوسو

يدوية.أعمالعلىتنطويلاالوسطىالطبقةمهنمعظم

والكتبةوالمديرينالأعمالأصحابالمهنهذهوتضم

.والمعلم!توالأطباءوالمحامين

الطبقةأعضاءبهايتمسكالتيالقيممنالكثيرأصبح

القيم،هذهومنأسلمجتمع.الرئيسيةالقيميشك!!الوسطى

وتحقيق،للمجتهـإلأوروبىالأخلاقيةللمعاييرطبقاالعمل

.العقاراتوامتلاك،الوظائففيوالترقي،الماليالنجاح

الخمسينياتفىالوسطىالطبقةأبناءمنالعديدأولى

بتحقيقأكبراهتماماالعشرينالقرنمنوالستينيات

متزايداعدداأنإلا.المجتمعأوضاعبتغييرمنهأهدافهم

ينشطبدأتعليما،وأفضلهم!شاأصغرهموخاصة،منهم

العشرين،القرنمنالستينياتمنتصفمنذالمجتمعفي

علاتها.علىقبولهامنبدلأالأوضاعبعضعلىفاعترضوا

،السلامحركاتمنهمالكثيرونأيد،المثالسعبيلوعلى

.العنصريالتمييزعلىاعتراضهموأبدوا

الاجتماعية.الطبقةأيضا:انظر



آلاتعائلةإلىوينتمي،الموسيقيةالالاتأقدمالطبل

ضرباعليها،يعزفالتيالالاتعلىتشتملالتيالنقر،

وظيفتهاعلىوعلاوةاخر.مضربأيأوالعصاأوباليد،

فقد.متنوعةأخرىلأغراضالطبولاستخدمت،الموسيقية

الاتصاللأغراضالطول،الشعوبمنالعديداستخدم

.البعيدةالمسافاتعبر

وأ،الطرفينالمفتوحةالألممطوانةيشبهجسم،وللطل

الفتحةعلىيمتد،رهيفبغطاء،الفتحةوتغطى.الغلاية

عادةالطبلجلدةتصنع.الطبلجلدةيسمىبإحكام

جلدتانالأسطوانيةوللطبلة.اللدائنأوالعجلجلدمن

بجلدة،الغلايةشمبيهةالطبلةتتغطىبينما،الجانبينعلى

.واحدة

وأ،المطرقةأوبالعصا،الطلجلدةالعازفيضرب

رنينايحدثصوتعنهاينتجذبذباتلإحداثاليد،

الطبل.جسمداخل

الطبولمنمجموعة

956الطبل

الكبرىوالطبلةالمطوقالطبل،شعبيةالطولأنواعوأكثر

بينما،موسيقيةأنغامتصدرالتيهيفقطوالدفوف.والدف

إيقاعيتين.آلتينبوصفهما،ألاخرانالنوعانيستخدم

خشبية،أومعدنيةأسطوانةمن،المطوقالطبليتكون

يعزفالتيالجلدةتسمى.الجانبينعلىطبليتينوجلدتين

ويمتد.الطوقجلدةالمقابلةوالجلدةالطرقجلدةعليها

تسمىالسلكمنوتراعشراثنيحواليالطوقجلدةعبر

بعصاتينالطرقجلدةعلىالعازفيضرب.الأطواق

الطرقجلدةعلىالأطواقتذبذبإلىيؤديمما،خشبيتين

وحادا.ممتداصوتامصدرة

الجلدةوتسمىكبير.مطوقطبلهيالكبرىوالطبلة

الجلدةالمقاللةوالجلدة،الضربجلدةعليهايعزفالتي

الرنانة.

مجموعاتشكلفى،عليهالعزففيتمالدفأما

يتكونالنقارية.اسمعادةعليهويطلق،رباعيةأو،ثنائية

البونجوطبول

التمباني

منالطليةالمجموعةتتكون.المو!ميقيةالآلاتأنواعمنالعديدبصحبة،إيقاعاتتعطيالتيالنقر،آلاتم!الطبول.الم!ثهورةالطبولأنواعبعض

أمريكاففي.المتمعبيةالموسيقىفيالطليةالمجموعاتأنواعمعظموتستخدم.الأصساجإلىبالإضافةوالألواعالأححاممختلمة،الطولمنعدد

فيالموسيقيةالفرقعامةبصمةوتستحدمها،الححمكميرةطبولصعبارةفهىالدفو!،أماالبونجو.طبولعلىعادةالموسيقيونيعزف،اللاتينية

.الكبرىالمعزوفات



الكبرىالطبلة057

اشجاجية،الأليافأو،النحاسمنكبيرجسممنالدف

نظاموهو،الدواسةبنظاميعملوهو.واحدةجلدةوله

محتلفة.صوتيةطبقاتعلىالطهبلضبطمنالعازفيمكن

الجلدةضربعندوواضحة،عميقةنغماتالدفويصدر

باستخدام،متنوعةنغماتعلىالحصولويمكن،بالمطارق

وأالقوياللبادأو،الليناللبادمنمصنوعةمختلفةمطارق

الخشب.

بونجو؟طبولالكونجا،طبلةبمالدفأيضا:انظر

العربية.الموسيقىبمالموسيقى

الطبل.انظر:.الكبرىالطبلة

شىأساساتعستخدممولمميقيةنقرالةا!فيطبللأ

الجارشرقوتستعمل.اللاتينيةأمري!صامو!ميقىعزف

.إيقاعالةأحياناالحونجاطبلةالصغيرةوالرقص

تصئمنالا!مشدارةقليلةأسطوانةالكونجاوطبلة

الأسطوانةقمةعلىيشد.الزجاجيةالأليافأوالخثعب

الموسيقيونويعزف.الرأسيسمىالحيوانجلدمنغشاء

باليد.عليهلالأصائوالدقالجلدقيالغشاءعلىبالنقر

بطبلةالموسيقييعمل،وعادة

والطبلةجالسوهوالكونجا

يسقرقدول!ف،ركبتيهبين

وتكون.واقفوهوعليها

وأحاملعلىمثبتةالالة

الكت!.منبشريطمعلقة

أنواعثلاثةوهناك

الكونجاطبلةمنمختلفة

طبقاتبترتيبوهي

إلىالأعلىمنالصوت

والكونجالكينتو:الأسفل

.ورالتمبادوا

طبلةتطهورتوقد

أطاللاستعحاممتحائعةاةالكونجاءاطبةال!فريقيةالطبلةعنالكونجا

الم!سيقمودآاطكملةاللاصكالمحعئهمتتكونكانتالتيالقديمة

احساا!ارهـحاازبكودوكعوفهمأصفبعممتمقطعمن

ركشيه.ل!!أوطبلت!!بضلةممسحانهايتهفيمثبتلشجرة

.الحيوانجلدمنغطاء

الجيومورفولوجيا.،التفحاريسية:نظرا.!ياالطبوعرا

وتستعملبا!قررصا!ورؤىاقيآل!تبولجوطبول

اللاتينية،أمريكامومميقىفيإيقاعآلاتبوصفهاأصلا

والجاز.الروكموسيقىفيأيضاتعزفلكنها

الطبلينأحدقطريكود

للحصولالاخرمنأصغر

.عالنغمذيصوتعلى

منخفيف!غطاءشدوقد

الحيوانحلدأوالبلاستيك

فوقبإحكامالرأسيسمي

خشبيةلمحارةالعلياالفتحة

ويضرب.الشك!أسطوانية

بال!صابعالرأسالموسيقيون

وربما.كاملةبال!!أ

بونجو.طبولمنعصئايستخدمون

اللباد.أوالحشب

.جالسونوهمابونجوطبولالمومعيقيينمعظمينقر

الأكبرالطبلويكون،العازفركبتيبينأصطبولاوتوضع

وفرقالأوركسترافى-بونجوطبولتعزفلكناليم!ت،في

علىتثبيتهامعالوقوفوضعفي-الموسيقيةالحفلات

حامل.

(.المدن)فيالطب،البيطريانظر:.البيطريالطبيب

الطائرالطبيباتخدحدمات.الطائر،الطبيب

الخدمةبهذهأستراليا.في!شأتعاديةغيرطبيةخدمة

تقيم.الطبيالعلاجخدماتأنحائيةاالمناطققاطسويتلقي

الملكية،الطائرالطبيببخدمةرسمياتعرفالتيالخدمة

هذهوتقع.اللاسلكيأ!لاتصالرئيسيةمركزيةقاعدة12

الشمالي،الإقليمفيسبرنجزألي!رفيالمركزيةالقواعد

فيهلوبروكنكويمزلاند،فيوشارلفيلإيزاوحب!!وكيرنز

بمالجنوبيةأجاأسترافيأوجستاوبورتويلز،نيوساوث

وديربيهيدلاندوبورثحارنارفونووميكاثارا،وكالجورلي

الاطباءلنطلقالقواعدهذهمن.الغربيةأمشراليافيوويندهام

السنة.فيكيلومترملال!ت3علىيزيدماإلىجوا

الخارجيةالسكنيةأضجمعاتوا،المحطهاتوتزود

في.الرسائلوترسلتستقبلتقنيةووحداتاتصالبأجهزة

الناسيستطيعطبيةلخدمةالحاجةأومرض،حدوثحالة

ب!!دةالطبيبفيقوم.امشقبالمحطةبأقربالاتصال

الأطباءيقدم.المريضلنقلطائرةتجهيزأو،المساعدةأبطا

لمشويا.اللاسلكيالإرسالطريقعنالا!حتشاراتآلاف

علىالنائبةالمناطقفيالناستشجعئرالصاأأطيبافخدمة

أنفسهميساعدواحتىاللازمةالطيةبالمعداتالاحتفاظ

يقومونالأطباءفإنذلك،عنفضلا.الأوليةبال!!ععافات

إشرافهم.تحتالواقعةالمخطقةحولمنتظهمةبجولات

شاسعة.مساحةالمنطقةهذهتغطيماوغالبا



571،المدرسةالطبيعية

لمساعدةالطهبيةوالمساعداتالطبيةبالإمداداتتأتىالطائرالطبيبخدمات

وهوتريجر،ألفريداخترع،م6291عامفي

جهازوهو،القدمياللاسلكى،أستراليمهندس

منطاقتهيستمد،كهربائيبمولديعملراديو،امشقبال

الطاقةتولددواساتبعدفيماطورتثم.الدواسة

أنهفلينجونووجد.وإرلحسالامشقبالأجهزةلتشغيل

معا،والطائراتوالاممتقبالالإرسالأجهزةباستخدام

أرجاءكللتشملالطبيةالتعسهيلاتتوسبعيمكن

الطائرالطبيبخدمات،أم289عامفاسسأستراليا.

كلونكيريفيالأولىالقاعدةكانتتريجر.بمساعدة

طائر.طبيبأولويلشفانسن.كوأصبعبكوينزلاند.

وخلال.أم289مايو51فيجويةرحلةأولوتمت

كم،000322منلأكثرطارللخدمةالأولىاسمنة

مريضا.255لمعالجة

الهنود)صورة(؟السحرانظر:المشعود.الطبيب

.الأمريكيون

الطبيعة.دراسةانظر:.علم،الطبيعة

مجالفيالطبيعيةالمدرسة.المدرسة،الطبيعية

علىالعلميةوالطرقالنظرياتلتطبيقمحاولة،الأدب

العالمعلىيركزونالطيعيالتاريخوعلماء.الخياليةالكتابة

للطبيعة.الخارقةالقوىمعهايستبعدونلدرجةالمادي

القرنأواخرفىالغربفىالطبيعيةالمدرسةوازدهرت

النائية.الأمشراليةالمناطقفيالناس

لهاوكان.العشرينالقرنوأوائلالميلاديعشرالتاسع

)الدراما(.والمسرحيةالقصةفيعظمىأهمية

المدرسةعلماءظللقد.الطبيعيةالمدرسةنظرية

فهمعنادا،الاكثرالواقعيينالعلماءهمالغربيونالطبيعية

وظيفةوأنالحوأس،خلالمنتكتسبالمعرفةأنيعتقدون

العالمويحاولهو.يلاحظهعما،بدقةالإبلاغهيالكاتب

وفي.المعمليالعالبممثلموضوعيايكونأنالواقعى

منتشاؤمااكثرالطيعيونالعل!اءيكونالحياةعننظرشهم

يمكنهمالناسأنالطيعىالعالمويعتقد.الواقعيينالعلماء

ذلك.الواقعيونالعلماءيعتقدلابينما،ألافترأضيالاختيار

يكونشخصيفعلهشيءكلأنالطيعةعلماءيعتقدكما

جميعا.بهماأو،ببيئتهأو،الموروثةبصفاتهمحددا

هاتينمنبواحدةمحاصرونالناسأنبيانويحاولون

يستطعونلاوالتيكلتيهمامنأوالعظميينالقوتين

محاصرونكأنهمالناستصويروفيعليها.السيطرة

العناصربمظهرعادةيهتمونالطبيعيونفالعلماء،ببيئتهم

ونظرتهم،جافةلغتهمتكونماوغالبا.للحياةالأساسية

علماءعندهناكوماتزالمحبطا.ومزاجهم،بائسةللحياة

لأولئك،الإعجابوحتىالشفقةنغمة،الطبيعيةالمدرسة

وأالميزاتضديكافحونالذينالأقوياء،الأشخاص

.السائدةالصفات

الكاتبوضع.الخيالقمصفيالطبيعيةالمدرسة

أم(،088)التجردميةالروايةفيزولاإميلالفرنسي



الطحال572

بادئفيالطبيعيةالمدرسةلقصصالأسامميةالنظريات

مادتهميعالجوأأنيجبالروائيينأنزولارأىوقدالأمر.

ظهرتأم088عاموقبل.تجاربهمالعلماءيعالجمثلما

زولابهانادىالقيكتلكوفسيولوحية،نفسيةدراسات

جونكور،ديوأدمونوجوليه،بلزاكدوأونوريهأعمالفي

ولقد،الاخرينالفرنسيينوالكتابفلوبير،وجومشاف

ولكن،والأمريكيينالإنجليزالقراءزولاكتبصدمت

حركةبوصفهاالطبيعيةالمدرسةأسستورواياتهنظرياته

مهمة.أدبية

الكتابفيواضحأثرالطبيعيةللمدرسةأصبحولقد

التاسعالقرنمنالتسعينياتمنذخاصوبوجهبعد،فيما

حصين،ستيفنوكان.المتحدةالولاياتفى،الميلاديعشر

ال!ضابأوائلمن،نوريسوفرانكجارلاند،وهاملن

نأإلا.الطبيعيةالمدرسةطرزبوعىتبنواالذينالأمريكي!ت

للمدرسةمعتنقأفضلدرايزرتيودوريعدونالنقادغالبية

هيأم(29)5أمريكيةمأساةدرايزرروايةوأن.الطيعية

.الظروفحاصرتهصغيرشابعنللمشاعرمثيرةرواية

أهدافنف!دها.المسرحيةفيالطيعيةالمدرسة

الأوضاعوتوفر.الخياليةالقصصفيالطيعيةالمدرلممة

علىتسيولالبيئةعامراإحساسا،عاليةبدرجةالواقعية

المسرحيوالتمثيلفيهاالمسرحيالإخراجإن.الأشخاص

شيءفكل.وسهلةواقعيةهيالمسرحيةأوالروايةوحبكة

بكفاحالإعجابتثيرأجاغالكنها،اليأسعلىيركز

المصائب.ضدالأشخاص

روايتهبتحويلالدرامافيالحركةأيضازولاقادوأغد

أوجعستوكان.أم873فيمسرحيةإلىراكوينتيريز

منألمانيامنهوبتمانوجيرهارتالسويدمنستريندبيرج

أوروبا.فيالطبيعيلل!ذهبالمسرحيينالكتابأبرزبين

والانسةام()887الأبستريندبيرجروايتاوكانت

الجنسية.للعلاقاتعنيفتيندراستينأم()888جولى

لثورةمروعاوصفالهوبتمان(ام)398النساجونوكانت

كما،الألمانيةالطيعيةالمدرسةطرازحددتوقدالع!ال

منإبسنهنريكمسرحياتفيأيضاالطبيعيةالمدرسةتظهر

روسيا.منجوركيوم!صسيماتولستويوليوالنرويج

هىالطبيعيةالمدرسةأصبحت،المتحدةالولاياتوفي

ولقد.أونيلأوجينمسرحياتفيوأهميةشعبيةالأكثر

شخصياتذاتأونيلمسرحياتمنالعديدأصبحت

فيخاصةوبصفة،محبطوجو،للشفقةومثيرة،بائسة

بإلكترا.يليقالحدادأم(31!)الثلاثيةالمسرحية

ولكن،الطبيعيةالمدرسةتأثيراليومانحسرولقد

القدرةمنالكثيرعنمسؤولةالحياةإلىونظرتهاوسائلها

نأومع.المعاصرةوالدراما،الخيالقصصفيالتخيلية

الخاصةوالوحشيةاليأسفيمفرطةكانتالطيعيةالمدرسة

حياةعنالمعاصرالأدبكشففقد،متزايدةبدرجةبها

الطبيعية.المدرسةهذهبسببإخلاصاأكثر

معدةخدفيقعأرجوانيرقيقإسفنجىعضوالطحال

كحجمتقريباالطحالوحجميسارها.وإلىالإنسان

ذلك،ومع.وظائفهكلالعلماءيدركولااليد،قبضة

وجهازالدوريالجهازفىمهمأدورايؤديالطحالفإن

المناعة.

.الضارةالموادمنالدمتنقيةعلىالطحاليساعد

بعضالجسمفيوتدور،العظمنقىفيالدمخلاياوتتكون

الطحالعبريمرالذيالدمويدخ!!.تموتأنقبلالوقت

)أشباهالجيبانياتتسمىأ!شكلأإسفنجيةفراغاتمن

تسمىكبيرةخلاياالفراغاتهذهفيوتوجد(.الجيوب

التالفة.أوالقديمةالدمخلاياوتدمربالدمتحيطالبلاعم

.العدوىمكافحةعلىالجسمكذلكالطحاليساعد

بعضمنالدمتخليصعلىالطحالفيالبلاعموتساعد

الطحالفإنذلكالىوبالإضافةوالبكتيريا.الطفيليات

تسمىالبيضاءالدمخلايامنجلطاتعلىيحتوي

هذهوتسمى.الدمفىخاصةبروتيناتتطلق،اللمفاويات

تقتلأوتضعفوهى.المضادةالأجسامالبروتينات

.العدوىتسببأخرىموادوأيوالفيروسعاتالبكتيريا

المريضطحا!إزالةالجراحونيقررالأحيانبعضوفى

وأتلفإذاإزالتهويمكن.الطحالاستئصالتسمىبع!لية

بسرطانمصاباالمريضكانإذاأو،النشاطأصئمفرط

قويةبضربةالطحاليتهتكأنويمكن.الليمفاويالجهاز

الرئة

المعدة

المسقط،لحطا1

-ح!ه!لآ!يم!!ل!

-!!ء3

-"

.الدممنالتالفةوالحلاياالعريةيرشئالموادإسمنحيعصوالطحال

مجرىإلىتحويلهايمكنالتيالحمراءالدمحلايابتحزينأيضاويقوم

الفكرورة.عندالدم



573الطحالب

قدالمصابالطحالفإنفوراالعلاجشملموما.البطنفي

ويستطجع.الوفاةعنهينتجمماالدمفيخطرأفقدانايسبب

الطحالاسسصالأنإلا،المصابالطحالعلاجالجراحون

الطحالإزالةتسببولا.النزفلإيقافضروريايكونقد

بعضفيولكن.المرضىمعظملدىمرضيةتأثيراتأي

زيادةالىالطحالاستئصاليؤدي،الأطفالخاصةالمرضى

لهأجريتالذيالمريضفإن،السببلهذا.العدوىقابلية

يقللخاصتطعيمإلىيحتاجقدللطحالاستئصالعملية

.العدوىفرصمن

.الدمفقر:أيضاانظر

المحيطاتفيتعيشبسيطةحيةكائناتالطحالب

ويسمى.الرطبةوالتربةوالبركوالأنهاروالبحيرات

وبعض.الطحلبباسمالنوعهذامنالواحدالحيالكائن

فقط،واحدةخليةمنوتتألفمجهريةالطحالب

أنواعوهناك.عديدةخلاياعلىوتحتويأكبروبعضها

ملتصقةتكونأخرىوأنواع،تسبحأوتنجرف

البحريةالطحالبوتسمىالماء.فىبنباتاتأوبالصخور

علىقليلةطحالبوتعيشالبحر.بأعشابالكبيرة

فيالأخرىالنباتاتعلىأوالأشجارعلىوتنمو،اليابسة

حيوانعلىأخرىطحالبوتعيشالصخور.أو،التربة

النباتاتداخلطحالبتنموكما.السلاحفأوالكسلان

.الحيواناتأو

)الكلوروفيل(،الجضورعلىالطحالبكلوتحتوي

تسمىبعمليةوالماءالهواءتنقيةعلىتساعدوبذلك

للسمكغذاءأيضاالطحالبوتصلح.الفموئيالتركيب

الماء.فيتعيشالتيالأخرىوالحيوانات

البحيراتفيفائقةبسرعةالطحالببعضتتكاثر

منالعسميكةالطبقاتتتشكلحيثالنطفةغيروالأنهار

الطحلبية()الكتلاتالطحلبيةالأزهارالمسماةالطحالب

المجاريكمياهالنفاياتتصريففيهايتمالتيالمواضعفي

اختلالإلىالمتزايدالطحلبيالاستيطانو!دي.والأسمدة

نسبةفيهتنخفضإذالماء؟فيللحياةالطيعيالتوازن

لاستخدامصالحغيرويصبحكبيرةلدرجةالأكسجين

.الإنسان

المزرقة،الخضراءالطحالبالنباتعلماءمعظميصنف

إلىجنباالبكتيريامع،المزرقةالبكتيرياأيضاتسمىالتي

يصنفونكما)المونيرا(.النوىبدائياتمملكةفيجنب،

الخلية.وحيداتمملكةفيالأخرىالطحالبجميع

المزرقة-الخضراءالطحالب

نأالمزرقة-الخضراءالطحالبأنواعبعضتستطع

بطولالصخورعلىداكنةأغلفةأومنزلقاتتشكل

أخرىأنواعوتوجد.والمحيطاتوالبحيراتالأنهارشواطئ

أرضعلىرقيقةطبقةمشكلة،التربةفىالطحالبهذهمن

الخضراءالطحالبفيهاششكلالتيالبحيراتوتبدو.رطبة

الزرقة.إلىمائلةخضراءأومخضرةكبيرةبأعدادالمزرقة-

نأالمزرقة-الخضراءالطحالبمنقليلةأنواعولمحامكان

الماءتشربأخرىحيواناتأوالماشيةأوالسمكتسمم

.الكائناتهذهعلىيحتويالذي

فقط،بالمجهرالمزرقةالطحالبمعظمرؤيةويمكن

الخلاياوأن.فقطواحدةخليةالأنواعلبعضأنويلاحظ

الطحالبخلاياوتفتقرخيوطا.الأخرىالأنواعفيتشكل

اليخضورإلىوبالإضافة،واضحةنواةإلىالمزرقة-الخضراء

(.ملونة)مادةأحمرأوأزرقخفابعلىالخلاياتحتوي

وأمتوردةتظهرالطحالببعضالخضابمجموعةوتجعل

منالأنواعبعضوتستطيعسوداء.أوالسمرةإلىضاربة

إلىوتحولهالهواءمنالنيتروجينتأخذأنالطحالب

فيتساعدفإنهاوهكذا،.النتراتتسمىمركبات

المزرقة-الخضراءالطحالبومعظم.المياهأوالتربةتخصيب

فقط.الخلويبالانشطارتتكاثر

الطحالبمنأخرىأنواع

الأقل.علىوا!ةبنواةخلابالأخرىالطحالبلكل

الأخرىوالأخضبةاليخضور،علىالخلاياهذهوتحتوي

اليخضور.جبيلةتسمىالخليةمنمتخصصةأقسامضمن

وأسمراءلونها،حسبعام،بشكلالطحالبهذهتتجمع

وتتكاثرتنموأنللطحالبويمكنحمراء.أوخضراء

نأيمكنكما.الخليةبمانشطارتعرفبعمليةلاجنسيا

الخلاياباتحادوذلكجنسيا،الطحالبأنواعمعظمتتكاثر

والأنثوية.الذكريةالجنسية

الطحالبمنالضخمةالمجموعةهذهتشمل

واحدةخليةمعظمهايمتلكالتيوالسوطياتالدياتومات

الحيواناتمعالطحالبهذهمنالعديدوتوجد.فقط

(.المائية)العوالقالبلانكتونتدعىمنجرفةكتلفيالبحرية

ثنائيةبنيةبوساطةالسوطيةالزوائدثنائياتخلاياوتسبح

جدرانالدياتومولطحالب.السوطيةالزوائدتسمىدقيقة

التفسخالهياكلهذهتقاومالسليكا.منمكونةخلايا

فيتقومأنيمكنهاكما،المحيطقاععلىتتكومأنويمكن

تدعىالبياضإلىضاربةمادةبتشكيلالأماكنبعض

انظر:.عديدةصناعيةاستخداماتلهاالدياتوميت

المائية.العوالق،الدوارةالسوطيات،الدياتوم

منالعديدطولعلىمتوافرةوهى.البنيةالطحالب

أنواعبعضوتدعى،المعتدلةالمناطقفيالبحارشواطئ

مترا.06إلىطولهاويصلالبحر،عشبالطحالبهذه



،أبوجعفرالطحاوي574

وهي-الألجينوتستخدمالأسمر.البحرعشبانظر:

فى-البحرعشبمنعليهاالحصولتحمصمغيةمادة

المنتجاتوفىوالميونيز،والمثلجاتالتجميلموادتكثيف

البنيةالطحالببعضتستخدمكما.المصنعةالأخرى

كسماد.

والمالحةالعذبةالمياهفيتوجدالخضراء.الطحالب

البركفيوتعيش،مجهريةومعظمهاالسواء،على

هذهمنكبيرةكمياتوبإمكان.والجداولوالسواقي

،الأخرىالأنواعأمابكاملها.بحيرةتلونأنالطحالب

ويحتويالبحار.شواطئطولعلىوتنموأكبر،فإنها

بقععلىالمداريةالمناطقفىالمرجانيةالشواطئمنالعديد

لعضويجريبالجيرالمملوءةالخضراء،البحرأعشابمن

لاستخدامهاالناميةالخضراءالطحالبعلىتجاربهمالعلماء

كغذاء.

شبهالبحارفيمعظمهايوجدالحمراء.الطحالب

قليلةأنواعوتعيش.المرحانمعأحياناتنموحيثالمدارية

منهاالأنواعولبعض،العذبةالمياهفىالحمراءالطحالبمن

والخضراء.الحمراءالأخضبةإلىبالإضافةزرقاءأخضبة

وهيللأجار،مصدراتكونمعينةحمراءطحالبوهناك

.وفيالبكتيريالإنماءالختبراتفيتستخدمهلاميةمادة

وتباعنوريتسمىحمراءطحال!الناسيأكل،اليابان

مجففة.عادة

الأشنة،والأنهار؟البحيراتتلوث:أيضاانظر

.البحريالعشب

-285هـ،132-2)38جعفرأبو،الطحاوي

.الطحاويأبوحعفرسلامةبنمحمدبنأحمدم(.339

بمؤلفهمشهورفقيه،محدثمصر.بصعيدقريةطحا،من

المزني،خالهعلىالشافعيةفقهدرس.الطحاويةالعقيدة

حنيفةأبيمذهبإلىانتقلثم.الشافعيالإمامصاحب

إلىرحل.عمرانأبيبنأحمدالحنفىالفقيهعلىفتفقه

وعسقلانوغزةالمقدسببيتالحديثفسمع،الشام

بنعبدالحميدحازمأبىعلىتفقهوفيها،ودمشق

أصحابرئاسةإليهانتهتمصر.إلىعادثمعبدالعزيز.

وهارون،الأعلىعبدبنيونسعنروىبمصر.حنيفةأبي

عبدالحكم،بنعبداللهبنومحمد،الأيليسعيدابن

ابنهعنهروى.وغيرهمالضريص!،داودأبىبنوإبراهيم

بنمحمدالحسينوأبو،الطرانىأحمدبنوسليمان،علي

عبدالوارثبنوأحمد،الميانجىالقاسمبنويوسفالمظفر،

مصنفاته.وغيرهمالجوهريمحمدبنوعبدالعزيز،الزجاج

اختلافالآثار،مشكلالآثار،معانىشرحمنها:،كثيرة

باسممشهورةوهيوالعقيدةبمالفقهفيانحتصرالفقهاءبم

المحافدرالوصايابم،القرآنأحكامالطحاوية،العقيدة

بمصر.دفنوغيرها.والسجلات

فيالأشجارمنيتددىمزهرنباتالأسياليالطحلب

فىالاستوائيةالمناطقوفيالمتحدةالولاياتشرقيجنوب

الطويلةالنباتهذاسيقانوتشبهأمريكا.وجنوبيوسط

منالمتدلىالشعر،الرمادياللونإلىالمائلةالرفيعة

نباتأوحقيقيبطحلبليسالنباتوهذاايلأشمجار.

مباشرةالماءيمتصوهوجذور.لهليستفالنبات.طفيلي

المحمولالغبارمنالمغديةالموادعلىويحصلالهواء،من

صفراء.صغيرةوأزهارضيقةطويلةأوراقولهبالجو.

التنجيد.حشوفيوتستخدم،النباتهداسيقانوتجفص

كاراجين.اسمأيضاعديهويطدقالأيرلئديالطحلب

علىتنموالتي،البحريةالأعشابمنأنواعلعدةاسماوهو

.التجاريللاستعمالوتجمع،الصخريةالشواطئطول

طحلباوليس،بحريطحلبالأيرلنديوالطحلب

فيبماالمنتجاتمنمتنوعةتشكيلةفيويستعملحقيقيا،

وفى،الحسعالوأدويةالأسنانومعجونكريمالآيسذلك

الأحذية.ملمعات

.البحريالعشب،الطحالبأيضا:أنظر

المناطقفيينموالطحالبمننوعاوولطحلب

الطحلبوهذا.الجنوبأقصىفىأحياناوينمو،اسقطبيةا

وفى.القطيةالمناطقفىالرنةوأيلللكاريبومهمطعام

يستخدمإسكندينافياوفي.الناسيأكله،الأحيانبعض

الخبز.صناعةفيالطحلبهذا

الأشنة.أيفئا:انظر

ا!روش)صاسةالشاميةالذرةانظر:ادطب.الطحن

الرط!(.

وتقعمدنها،وأبرالليبيةالجماهيريةعاصمة!الجى

فيالمتوسطالأبيضالبحرشواطئعلىليبيا،غربيشمال

تونسعنوتبعدتقريبا،الإفريقيةاغارةاشماليمنتصص

المدينةبنغازيعنتبعدكماكم007بحواليالعاصمة

خطالتقاءتمكلندأنهاكماكم،00017ليبيافيالثانية

وتمتدشمالأ.0532عرضبخطشرقا0113طول

المتوسطالأبيضالبحرساحلعلىالجفارةسهلفوق

وصقلية،مالطةمعوخصوصاوثيقا،ارتباطابهوترتبط

تاريخهابمفىكبيراتأثيراالمتوسطالأبيضللبحرأنكما

أثرتالمتوسطشواطئعلىازدهرتالتيالحضاراتفكل

بها.وتأثرتطرابلسفي
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نحوفتوحاتهمفيالعربمنهاانطلقليميةعرليةمديةطرابلس

إفريقيا.تسمالفىاللهكلمةلإعلاءلايعب!عقسةانطلقومنها،الأندلس

الأبيضالبحرفيمهمدورطرابلسلأسطولكان

ومنأم(1171835)القرمانليالعهدفترةفيالمتوسمط

البحار،أعاليتجوبالليبيةالبحريةانطلقتطرأبلس

أوروباأساطيلعلىوالإتاواتوالضرائبالجزيةوتفرض

الغربطرابلسوتعد.المتوسطالأبيضالبحرفيتمرالتي

إلىإفريقيامنتجاتتمركانتطريقهافعنإفريقيا،بوابة

الأحداثشيبارزدورطرابلسلحكامحانكماأوروبا،

الصحراءوراءوفيماالكبرىالصحراءمنطقةفيالتاريخية

انطلق،عربيةمدينةوطرابلسوغربها.إفريقياوسطفى

عقبةالطلقومنها،الأندلسنحوفتوحاتهمفيالعربمنها

إفريقيا.شمالفيأدلهكلمةلإعلاءنافعأبن

الميلاد،السالثبلالقرنإلىطرابلستاريخيرجع

تجاريةمراكزثلاثةليبياغربىفيالفينيقيونأسه!عندما

وصبرأتة.)طرابلس(وأويالبدة:هي

العهدخلالكبيراعمرانياتطوراطرابلسشمهدت

سيفروسسبتموسالإمبراطورعهدفيوخصوصاالروماني

بنعمروبقيادةالمسلمينجيوشوزحفت.الأصلالليبي

خضعتثمم641هـ،21سنةفيليبياعلىالعاص

هـ،169سنةحتىالإلحملاميالعربيللحكمطرابلس

تمبعدهم،طرابلسالأسباناحتلعندما،أم051

وفى.أم053هـ،379سنةفيمالطةلفرسانتسليمها

طرابلصالعثمانيونالأتراكاحتلأم551هـ،959سنة

العثمانيةطراللسولايةعاصمةطرابلمم!مدينةوأصبحت

أحمدأسسعندما،أم171اهـ،123سنةحتى

سنةحتىحكمهااستمرالتيالقرمانليةالدولةالقرمانلي

لحكمالعثمانيونرجعحيثام،835أهـ،251

طرابلس.

ليبيا،الإيطاليوناحتلأم119اهـ،033سنةوفي

ما439هـ،1363حتىلحكمهمطرأبلسوخضعت

الإدارتينلحكمليبيامدنوبقيةالمدينةخضعتحيث

وفيهاأم،2ء9أهـ،371سنةحتىوالفرنسيةالبريطانية

ليبيا.امحتقلالإعلانتم

ثم،الغربطرابلسولايةعاصمةطرابلسأصبحت

ثورةقيامبعدالليبيةالعربيةللجمهوريةعاصمةأ!بحت

.أم69!هـ،ا938عامسبتمبرمنالفاغ

الحارالمتوسطالأبيضالبحرلمناخطرابلستخضع

بمناختتأثركماشتاء،والممطروالدافئصيفاوالجاف

رياحتهبحينالربئوالخريففصليفىالصيمحراء

بالغبار.المحملةالقبلي

المعماريالوأزذاتالمساجدبوجودطرابلستمتاز

تمتازكما،الضخمةوالفنادقوالمعارضوالمتاحف،الرائع

بهماجامعتانوبطرابلس.والمتنزهاتوالشواطئبالحدائق

وثقافياتعليميامركزاتعتبرفطرابلس.الكلياتمنالعديد

قويةتجاريةبعلاقةالعالمدولببقيةترتبطكمامهما.

المهم.ميناؤهاذلكفىيخدمها

مطاربوساطةالخارجيبالعالمطرابلستتصل

طرابلسومطارغشير،بنمنطقةفىالعالميطرابلس

بموانئأيضاتتصلكما.نافعبنعقبةبمنطقةالدولي

بموأنئوخصوصا،البحريةالخطوطمنبشبكةأ3العا

وأزمير،اليونانفيبريوس:مثلالمتوسطالأبيضالبحر

بموانئترتبطوكذلكسوريا.فيواللاذقيةتركيا،في

ومصر.وتونسوالجزائرالمغربيةوالمملكةوفرنساإيطاليا

البيضاءوالداربالقاهرةبريةطرقبشبكةأيضاترتبطكما

والجزائر.بتونسمرورا

مأ849أهـ،504عامطرابلسسكانعددبلغ

فقدرأم399اهـ،441عامفيأما.نسمةالمليونحوالي

نسمة.المليونونصفمليونبحواليسكانهاعدد

ليبيا.:أيضاانظر

-بيروتبعد-دبنانفيالثانيةالمدينةالشر!طرالجى

.السكانوعددالاقتصاديةالأهميةحيثمن

علىالمتوسطالبحرعرضفييمتدسهلفيالمدينةتقع

المعتدلةالمنطقةفي،لبنانشمالىوفيله،الشرقيالساحل

منطقةبأنهموضعهاويتميزشمالأ(.04-)03الدافئة

.والزيتونالحمضياتبمزارعغنية
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ا،قتصادية1الأهميةاحيتسلادلىاساليةاالديةالشرقطرابلس

.السكانوعدد

ببعضتحتفظإذ،حافلبتاريخالشرقطرابلسوتتميز

الطابععليهايغلبكانوإن،الصليبيينالفرنجةمنالاثار

.بيروتمنأكثرال!سلاجمما

بعدأصس!ساناعددحيثمناللبنانيةالمدنأكثروتعتبر

سكانهاعددبلغأم175أهـ،593عاموحتى.ليروت

عامفىنسمة000.024إلىازدادوا،نسمة000.016

الحاضرالوقتفيالسكانعددويقدر.أم849هـ،أ504

%21حواليأمحدداهذاويشكل،نسمة033).00بنحو

من%أ.وحوالي،الحبنانيةاالمدنس!صانعددحملةمن

من%22حوالىيشكلكماكلها.الدولةسكانعددجملة

)بيروت(.لبنانفيالأولىالمدينةسكانعددجملة

توجد،الحركةدائبميناءبأنهاالشرقطرابلسوتتميز

النفطتصديرميناءكانتكما،جيدةومعداتتسهيلاتبه

خطوطإليهاتمتدحيث،المتوسطأجحراساحلعلىالعراقي

وتوجد.واللبنانيةالسوريةالأراضيعبرالعراقيةالنفطأنابيب

العراقيالنفطمنحاجتهاتستمدالنفطلتكريرمصفاةبها

هـ،أ593سنةبعدتوقفالنشاطهذاولكنإليها.الواصل

.لبنانفيالأهليةالحربقيامعقبأم759

المهمةالاقتصاديةالأنشطةمنالأسماكصيدويعتبر

المدينة.سكانمنعدديمارسهاالتي

بهاتوجدحيثحجير،ثقافيبنشاطالمدينةتتميزكما

عددويبلغ،طالب0011فيهايدرساكتيبالاماندجامعة

تدريس.هيئةعضو021بهاالمدرسين

الظليلة.الضيقةودروبها،المسقوفةبأزقتهاالمدينةوتشتهر

تاريخ.،لبنان؟لبنان:أيضاانظر

هـ،148-357)ءلوفابواأ،بلسياالطر

خليلبنمحمدبنإبراهيمأم(.438ا-352

العجمي.بنوسبطالحلبيالبرهانلهيقال.الطرابلسي

هاشمبنأحمدالموفقبنمحمدبنعمرهووالعجمي

المذهب.شافعى.بالحديثعال!.لأمهإبراهيمجدوهو

.والوفاةوالنشاةالمولدحلبي.الشامطرابلسمنأصله

علىوحرصتأمه،ف!صفلتهصغيرطفلوهووالدهمات

وبعلبكوحمصحماةإلىمراتعدةرحل.تعليمه

والحجاز.،والإسكندريةوالقاهرةوالخليلوالقدسودمشق

عبدالرحيمالفضلأبومنهم.زمانهشيوخعنالعلموتلقى

ومحمدالملقنوابن،والبلقيني،العراقيالحسينابن

والنحو.والفقهوالحديثالقراءاتشىبرع.الصفدي

منها:كثيرةكتباألف.فامتنعمرتينالقضاءعليهعرض

لأسماءالتبيينالنالر،سيدابنسيرةعلىالنبراسنور

فىالسولنهاية؟بالاختلاطرمىبمنالاغتباط؟المدلسين

للقاضيالشفاألفاظعلىالمقتفى،الأصولالستةرواة

ميزانعلىذيلوهوالميزانمعيارفيالهميانبل،عياض

وهوالصححقارئلفهمالتلقيحللذهبى،الاعتدال

والمبهماتالغوامضمختصر،البخاريلصحيحشرح

فىالواقعةالأسماءفىالغوامضلكتاباختصاروهو

رميعمنالحثيثالكشف؟بشكواللابنالأحاديث

وسقمسلمعحيحعلىهوامشوله.الحديثبوضح

ماجة.ابنوسننداودأبي

حاملاتلمرافقةتستعملكبيرةحربيةسفينةالطراد

،المدمراتمعالمستقلةالعملياتولتنفيذأ!ائراتا

القذائفطراداتوتسمى،الحديثةالطراداتوتستطيع

العائمةوالسفنالطائراتضدأغذائفاإطلاق،الموجهة

وتستخدم.الغواصاتعلىالطوربيدقذائفوإطلاق

ألاعتراضومعداتوالسونارالرادارأجهزةالوادات

والسفنالطائراتاكتشافأجلمنالأخرىالإل!ضرونية

المعادية.والغواصاتالعائمة

تقومحيثالنوويةبالطاقةأطراداتالعضوتعمل

طراداتتعملبينما.البخاريةالقوةبتوليدنوويةمفاعلات

تبحرأنللطراداتويمكن.التوربينيةبالمحركاتأخرى

تقريبا.عقدة03بسرعة

(ام459-ا)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

قصفتكما،المعاديةالسفنمعالطراداتاشتبكت

وفي.البرمائيةالإنزالعملياتلمساندةالشواطئ

يعرفكانفيما!عوىتبنىالطراداتتكنلمالثمانينيات

.المتحدةالولاياتوكذلكالسوفييتيبالاتحاد

طة.لفرقا:يضاأنظرا
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ا!ثاث)بدايةالأثاثانظر:.الفيدرالىالطراز

(.الجديدةالكلاسيكية)عمارةالعمارة(بمالأمريكي

1865أهـ،ا-376)282ديفيليب،طرازي

مؤرخيمنطرازيديفيليبالكونتأم(.569-

علىونشأبيروتفيولد،لبنانيالرواد.العربيةالصحافة

الأولشبابهمنذتابع.والصحافةبالكتابةشديدتعلق

مصنفهليضمعتواريخهاودون،العربيةالصحفمسيرة

عشرينالعملهذامنهأستغرقوقدبعد،فيماالكبير

عاما.

،بيروتفيالوطنيةالكتبلدارالأولالمؤسسيعد

باتثمأم،219عامالبيروتىمنزلهفينواتهاوضعحيث

رسمياافتتحتهاالتياللبنانيةللحكومةمنحهاحينأمينها

ليجمعأوروبا،إلىالحكومةمنمكلفاسافر.ام229عام

نشرودورعلميةومجامعثقافيةأوساطمنمؤلفات

أسفاربينمصنفألفعشرينبنحوفعاد،ومؤلفين

وبعد.اللغاتمختلففيوكتبوموسوعاتومعاجم

له.العالمفيعلميامجمعا16فيعضواأصبحذلك

-أ)139العربيةالصحافةتاريخأهمها:عدة،مؤلفات

فيالكتبتنسيقإلىالأعاربإرشاداتام(،339

اللغة،العربيةانحطوطات،العربيةالكتبخزائن،المكاتب

الذهبى.العربعصرأوروبا،فيالعربية

الحسين،أبوام(.341-هـ،؟-528)؟الطراوةابن

المعروف،المالقيالسبائيعبداللهبنمحمدبنسليمان

وهو.الشنتمريالأعلموتلميذنحويأديب.الطراوةبابن

بها.تفردالنحوفىآراءولهشعر،له،الرسائلكتابمن

منالطلابعليهيقبلمعلماالأندلسبلادفىكثيرأتجول

فج.كل

مختصر؟الترشحكتابالنحوفيمصنفاتهمن

الاسمفىومقالة؟سيبويهكتابعلىالمقدمات

الصراطعلىيجوزما:سمحونابنعنهقال.والمسمى

الكوفيينالنحاةاراءإلىبانحيازهعرف.منهبالنحوأعلم

البصريين.ضدوالبغداديين

ولىحوافبلاأحمرطويلللرأسغطاءالطردوش

تركيافييلبصكان،الصوفأوالحريرمنملونةشئرابة

جميعوكانتإفريقيا.شمالىوفيقريبعهدإلىومصر

عصيرمنمصنوعةبصبغةتصبغالماضيفيالطرابيش

هذاوينتج.فقطالمغربفييوجدالذيالأحمرالتوت

صنعوقد،كيميائيةأصباغبوساطةالاننفسهاللون

.بالمغربفاسمدينةفىمرةلأولالطربوش

.(؟-ام555،؟هـ-69)2الطربيرولي

طربيزونفيولد.جغرافيعالم،الطربيزونيعاشقمحمد

فيهايجمعكان،كثيرةأعوامادامتبجولةقامبتركيا،

مناظركتابهألفحيثدمشقفياستقرأنإلى،المعلومات

إلىالكتابهذاوينقسم،أم895هـ،ا600سنةالعوالم

فيهاتناولصفحة02حوالي،العلويالعالم:قسإن

السفلي،العالمالثانيوالقسم،السماويةوالأجسامالسماء

وصفالمؤلففيهاتناولصفحة025نحوفيويقع

وجبالوبحيراتوجزروأنهاربحارمنبهاوماالأرض

للأرضالطيعىالتاريخكذلكالمؤلفوتناول.ومدن

نحوفيوالإنسانوالحيوأنوالنباتاتالمعادنعنوتحدث

بطليموسمنبكلعاشقمحمدتأثروقد،صفحةمائتي

ووزعأقاليمسبعةإلىالأرضقسمحيثالفداء،وأبي

فيالفداءأبوفعلكماإقليما28علىالجغرافيةالموأد

.البلدانتقويممعجمه

ادداووالمناطقفيتعيشالطيورمنفصيدةالطر!جون

الأزرقبلونهاللامعالريم!يغطي.الأرضيةالكرةمن

أنواعأغلبوظهررأسالبنفسجىأووالأخضر،الداكن

الطورلهذهالسفلىالأجزاءأماالذكور.الطرجونطيور

غيرالذكورالإناثتشبهصفراء.أوبرتقاليةأوحمراءفهي

قصيرمنقاروللطرجونوالظهر.الرأسعلىباهتةألوانهاأن

إلىواثنتانالأمامإلىأصابعهمناثنتانوتتجه،وقوي

وأبيضتينالإناثوتضمع.وضعيفهصغيرةوأقدامه.الخلف

باهتة.خضراءأوزرقاءأوبيضاءألوانذاتبيضاتأرلغ

وتعتمد.تفقسعندماالأفراخأجسامعلىريشيوجدولا

علىغذائهافيوالاسيويةالإخريقيةالوجونطيورأغلب

الفواكه.فتأكلالأمريكيةالطرجونطيورأما.الحشرات

طائر.،الكتزل:أيضاانظر

أكبر،عددمنالأشياءمنعددلاستبعادطريقةالطرح

فقط،ا!لتشابهةالأشياءطرحيمكن.الباقيةالأشياءلإيجاد

.رصاصأقلاممنتفاحطرحلاتستطعأي

برتقالات8منمجموعةلديكأنهب

وولمسكا!س"كا/ع!+:-ى!ثال!/!

برتقالات5تستبعدأنوتريد

برتقالات3لديكتبقىقدأنهتجد
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الطرحتعلم

.طرحمسألة6؟من3يساويكممثل:سؤاليعد

نأتستطيع،طرحمسألةفيالباقيةالأشياءعددولإيجاد

التفكير.لوساطةالجوابتجدأنأوتعد

الكعكمنمجموعتانهناالعد.بوساطةالطرح

بالشكولاته.المغطى

59ة9*ت!ة*!*ك!

الأولى؟المجموعةفىكعكةع

.كعكات6الأولىالمجموعةفيعدها،

فكم.الثانيةالمجموعةمنكع!صات3مريمأخذت

عد!االثاشط؟المجموعةفيبقيتكعكة

يكونكملتجدعددتإنك.كعكات3فيهابقي

اكتشفتلقد.6من3أخذتإذاالباقيةالكعكاتعدد

.3الباقييجعل6من3أخذأن

كرات5أحمدأ!ىالتفكير.بوساطةالطرح

كرةكها.رصاصبقلمامنهااثن!تمقايضةيريد،زجاجية

أحمد؟لدىستبقىزجاجية

،،،،،

علىقادراتكونأنيجب.الصورةفيكربنغط

بدونالصورةإلىالنظربمجردالباقيةالكراتعددتحديد

ستبين3.يبقى5من2تفكرأنتتعلمأنيجبتعد،أن

تطرحكىمعرفتهاإلىتحتاجالتيالحقائقالمقالةهذهلك

أسرعللوحطريقةالجوابفيفالتفكيرالتفكير.بوساطة

العد.طريقةمن

مماطرحلمسألةالجوابفيالتفكيرتتعلمأنتستطع

الجمع.عنوعرفتهممبق

أنكيعنيهذا،هتكون2و3أنتعرفأنتفمثلا:

التمرنتستطيع3.لديكيبقىفإنه5من2أخذتإذا

معاوالطرحالجمعحقائقبكتابةهذاالطرحأسلوبعلى

رباعية:مجموعاتفي

يبقى73من74تكون4و3

يبقى74من73تكون3و4

الأشياءعددعلىالطرحعمليةتدلك.الطرحأسئلة

،أخرىمجموعةمنالأشياءمنمجموعةتستبعدعندماالباقية

الأشياء.منمجموعتينبتالمقارنةمنأيضاتم!ضككما

.بالونات3سميرةولدىبالونات5مريملدىأنافرض

!بكبم3ء!ححمء

?ء

بينهما.الفرقتجدأنعليكألمجموع!تلينتقارنحي

3تطرحفعندما.الطرحباستخدامالفرقتجدأنتستطع

بالونتين.يكونالمجموعتينبينالفرقأنتكتشف5من

الأشياءعددلتجدأيضاالطرحاستعمالتستطيع

زجاجيةكرة21إلىحسنيحتاج.المطلوبةالأخرى

؟يحتاجأخرىكرةفكممنها.5ولديه

إلىيحتاجحسناأنتكتشف12من5توحعندما

.كرة21لديهليصبحأحرىكرات7

على:الوحيدلكأنيستطيع

كم3-؟الفرقما2-؟الباقيةالأشياءعددكم-أ

المطلوبة؟الأخرىالأشياءعدد

الطرحمسائلتكتبأنالأفضلمن.الطرحكتابة

.لتفكيركسجلايعطكفهذاوإجاباتها،

الصور:بوساطةلممجلأتعملأنتستطيع

***،

تعستطيع2.علىيبقي5من3أخدأنالصورةتبين

:والكلماتبالأرقامهذاتكتبأن

الباجمما52من3

:والإشاراتبالأرقامتكتبأنتتعلمأنيجبلكن

3=2

فإنلذلكتستبعد.أوتطرحأنتعنى)-(الإشارة

5(.من3)أخذتعني3-5

على3-5ونقرأ،الناقصإشارة)-(الإشارةنسمي

3(.ناقص)5النحو:



جهتيإحدىفيالمجموعاتأن)-(ال!شارةتعني

الأخرىالجهةفىللمجموعاتمساويةتكون)=(الإشارة

عملها.لكيفيةتوضيحوهنامنها.

2=3-5

:والإشاراتالأعدادلاستعمالأخرىطريقةوهناك

3-

2

لنعرفنطرحفعندماأسم،الوحمسألةمنجزءلكل

نوحوعندما.الباقيالجوابندعوفإنناالباقيةالأشياءعدد

الأخرىالأشياءعددلنعرفأومجموعتينبينلنقارن

منهيؤخذالذيوالعدد.الفرقالجوابنسميفإنناالمطلوبة

منه.ا!لطروحيسميالمطروح

منهالمطروخ-

المووخ-3-
الفرقأوالباقي-2

الطرحمصطلحات

وأآحاد،إلىمنهالمطروحمن01تحويليعنىالطرحفيالاستلاف

وهكذا.،مئاتإلى0001تحويلأو،عشراتإلى01،تحويل

حوابهووالباقي،الباقيهو5العدد5،-7-12في.الباقي

.الطرحمسألة

7-619مثلا:الطرحفىأسامميةعبارةالطرححقيقة

.الطرححقائقم!اثتانهماأ-3-4و

قد7و21أدويعنى.الباقيهو5العدد7،5-21في.الباقي

لي!هما.المقارنةتمت

.المطروحهو)7(المستبعدالعدد،5-7-21فى.ا!لطروح

منه.المطروحهو21العدد5،-7-21في.منهاللطروح

ناق!ه!217فمثلا،استبعدأوانقصيعنىالطرحفيالناقص

.هيكون

مجموعةمنمجموعةطرحعند.الطرححقائق

3-3-36،-5-8:أنتكتشفأخرى

.طرححقائقالعباراتتلكونسمى7-5-21و

والمووح،منه،المووحمنتتكونطرححقيقةكل

منحقيقةكلاكتشافوتستطع.الفرقأووالباقي

مجموعةوا!شبعادالعدبوساطةبنفسكالطرححقائق

عنالتمرينتستطجعفمثلا.أخرىمجموعةمنأشياء

سابق.مثالفيفعلناك!ماالمربعاتشطبطريق

-أ

2-

2

8

6-

6

الطرححقائقبعض
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نفسهناقصعددأيفمثلا،للطرحأخرىحقائقهناك

عددأيأيضا،.-9-9و.5-5-لذلكصفرا،يكون

-6،.6-لذلك،نفسهالعدديمعماويصفرناقص

كيالطرححقائقتتعلمأنالأفضملمن3.-.-3و

والقيامعندهاتتوقفأندوناسترجاعهاتستطيع

الطرحمسائللحلاستعمالهاعلىقادرألتكونبحسابها،

صحيحة.بطريقة
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أحياناالمفيدمنصعوبةالأكترالطرححقاجستتعلملكي

أعدادطرحأنيجدالناسمنكثيرفمثلا.التجميعتعيدأن

المسألة:حلتريدأنكافترض.أسهليكونعشرةمن

وأربعةواحدةعشرة:هي41أنتعرفأنت-7-7أ4

أضالي:االنحوعلىتجميعهاإعادةباستطاعتكلذلكأحاد،

نأتعرفأنكوبما.4تستبعدأنأولأبامكانك

من3طرحلأن3،أيضاتستبعدأنعليكفإن-4-73

سهل.أمر01

!

-7-41:فإنوعليه.7-3-01أنترىفأنت

علىلتساعدكأخرىطرقاكتشافوباستطهاعتك.7

.الطرححقائقتعلم

أكبرأ!ادطرح

حقائقعرفتإذاأكبرأعداداتطرحأنصعباليس

الاعداد.نظامواممتوعبتالطرح

أكياس5يكأولأنافترض.والمئاتالعشراتطرح

منقطع01علىيحتويكيسوكل،الحلوىمن

إذا.الحلوىمنقطعة05بمثابةهذافيكون.الحلوى

لديك؟بقيتالحلوىمنقطعةفكمأكياس3منهاوزعت

منقطعة05أوأكياس3-أكياس5:هيالمسألة

عدطريهتعنالجوابتجدأنتستطيع.قطعة03-الحلوى

الجوابتجدأنأيضاوتستطجع،لديكالمتبقيةالحلوىقيم

والتفكير.الطرححقائقبامشعمال

الحلوىمنقطعة05أكياس5

الحلوىمنقطعة03-أكياس3-

الحلوىمنقطعة02كيس2

أخذ3أنترىأنتستطع2-3-ءأنعرفتفإذا

كيص!وك!!،كيسينعلىتبقيأكياس5أصلمنأكياس

ترىأنتستطعلذلك،الحلوىمنقما01علىيحتوي

ساعدت2-3-5الوححقيقة2..-03-05أن

الويقةبنفسيتمللعشراتوطرحك.الجوابإيجادعلى

تكتبأنعليكيجبلكنالآحاد،طرحفيتتبعهاالتي

لهتضيفأنعليكيجبكما،العشراتخانةفيالباقي

أحادا.وليسعشراتالباقيأنلتبنصفرا

الطريقة:بنفصري!صنالمئاتطرح

المترحيثأمتارءمنأمتار3طرحعليكأنافترض

سم:001يساوي

005سمء..ءم

003-سم3..-م3

002سم002م2

التيالطريقةبنفسإلخ(...)والآلافالمئاتتوح

تستطيعأخرىمرة.والعشراتالاحادطرحفياستعملتها

إيجادعلىتساعدكالطرححقائقمعرفةأنكيفترىأن

.الجواب

تذكرة45خالدلدىوالاحاد.العشراتطرح

تبقىتذكرةفكم،تذحصة32منهاباع.ببيعهاسيقوم

لديه؟

23و45متلالأعدادندعو23؟45ح3أي

هماخانتينمنيتألف45أحددالأنبمخانتينذاتأعدأدا

خان!ت،منيتألف23العددأنكمااحاد،هرعشرات4

آحاد.3وعشرونه!ا

54آحاد5وعشرات4

-23آحاد3وعشرتان

22ال!حادمنواثنانعشرتان

نأعليكاخر،عددمنخانتينذاواحداعددالتطرح

خانةفيالاثنيناكتب2-3-5الاحاد:بطرحتبدأ

الباقى:منالاحاد

:أنتذكر.2-2-4:العشراتاطرحذلكلعدثم

فىالاثنيناكتبالاحاد،وليسالعشراتتمثل4-2

الباقيمنالعشراتخانة

-32

22



.تذكرة22خالديميبقىأنيجبوبالتالي

:خاناتثلاتمنعددينطرحعلىمثالهنا

647

-123

فيالأربعةاكتب،4-3-7الاحاد2اطرحأولأ:

الشمرات:اطرحذلكبعد.الباقىمنالاحادخانة

منالعشراتخانةفىالاثنيناكتب2،-4-2

فيالخمسةاكتب،5-أ-6:المئاتأطرحثم،الباقى

خاناتوثلاثخانتينذأتأعدادطر!إن.المئاتخانة

نأيجبإذ:أمرينتذكرعليكيجبلكنسهل،أمر

بنفس.إلخ..الالاف،المئات،العشرأتالاحاد،تطرح

وباشرالاحاد(خانة)مناليمينمندائماابدأ.الترتي!

بدقةعملكتدونأنيجبثانيا:اليسار.باتجاهالعمل

كلفيالمناظرةالخانةفيالباقيالعددموقعيكونبحيث

.خطوة

فإنكأكبرأعداداتطرحعندما.الاستلافكيفية

تعرفمالمالمسألةتحلأنالأحوالمنكثيرفيلاتستطيع

التالى:المتالإلىان!،المثالسبيلفعلى.الالمشلافكيفية

!ناثنينمناحاد7تطرخأنيمكنككيف.62-27

منالنوعهذامثلحلعلىالاستلافيساعدالاحاد؟

ال!مثلة.

معطىمثالأتتبعأنعليكالاستلافتستوعبلكي

نأهىالأولىالخطوة27-62المثالفى.خطوةخطوة

وآحاد:عشراتإلىالأعدادتفصل

آحاد2تعشرا6!ه26 حادأ7عشرات722-

بالمشطاعتكلكن2.منآحاد7توحأنلاتستطيع

آحاد،إلىوتحولهامنهالمطروحمنواحدةعشرةتأخذأن

المسألة.تحلأنبذلكوتستطع

آحاد12وعترات5آحاد172و،عمترات5آحاد2وعمترات6

آ!آ7وا32عمنمراآحاد،7وعشرات2آحاد-ا7عشرات2

فىالاحادأنلاحظء3.-27-62فإنلذا

تطلبممامنهالمووحفيالاحادمنأكبرالمطروح

المووحفي،العشراتخانةمنعشرةتغييرأو،الاستلاف

في،يمكنك.بالاستلافالمقصودهوهذاالاحاد.إلىمنه،

.إلخ...والألوفالمئاتمنألاستلاف،المسائلحل

فيهاتقوممرةكلفيالمسألةتدوينعليكيتعين

كتابةثمبالخطواتتفكرأنيمكنكإذ،بالاستلاف

581الطرح

اسمابقالمثاللنأخذعليها.كدليلمصغربشكلأعداد

ثم2"من7أخذأستطيع"لا.المثالبدراسةأولأقم

خطاارسمآحاد"إلىعشرةتحويلعلىيجب"لذلكفكر

فوقه.ءواكتبمنهالمطروحمن6العددعلىخفيفا

خانةفيفقطعشرات5الآنيوجدأنهيعنىهذا

واحدااكتبذلكبعد.عشرات6منبدلأالعشرات

يعنيهذا،يسارهوإلىمباشمرة2العددفوقمصغربخط

اثنين:منبدلآالاحادمنعشراثناالانيوجدأنه

الم2

من21منآحاد)7بالطرحتقومأنالآنتعستطع

منالاحادخانةفىءاكتب،فكرتلقد(.هيبقىالآحاد

،فكرتلقد3".يبقىعشرات5من"عشرتان.الباقي

يكتملوبهذأ.الباقيمنالعشراتخانةفى3اكتب

:المثال

لم12

27-

يمكنعشرةاستلاففيالمتبعالأسلوبنفس

:وآلافمئاتاستلاففياستعماله

-613

خانةفي7واكتبآحاد8منواحدااطرحأولا:

6تطرحأنلايمكنكأنهترىلكنك.الباقيمنالاحاد

وأ01ةتستلفأنعليكيجبإذعشرتين،منعشرات

منه:المطروحمن006ادمنعشرات01

6128

-361

واكتبمنهالمطروحفيالستةعلىخفيفاخطاارمعم

المئاتخانةفيمئات5الآنيوجدأنهيعنىفهذافوقها.5

.6منبدل!



الطرح582

2العددفوقمصغربخطواحدااكتبذلكبعد

عشرة21الآنيوجدأنهيعنيوهذا.يسارهوإلىمباشرة

عشرات6:الطرحتن!أنالانتستطع.عشرتينمنبدلآ

منالعشراتخانةفي6اكتب60يبقىعشرة12من

في2اكتب.ما"دتانيبقىمئاتءمنمئات3.الباقي

الباقي.منالمئاتخانة

28\"ه

-361

267

استلفأي،الآلافمعنفسهالأسلوبااستعم!!

.001أو01استلفتكماتماما0001

الطرحمنالتحفق

الطرحفيعملكمنالتحققدائماعليكيجب

أصحئ.ابالشكلبهقمتأنكمنللتأكد

منالتحققطرقإحدى.الطرحباستخدامالتحقق

منه.المطروحمنالباقيتطرحأنهيالطرحمسألة

أضحقهتاأسةالمسأ

منه+المطروخ628 منههـالمطروح26+هـ

-267"الباقىاالمطروخ736-أ

361هـالباقي267

القديم،المووحنفسهوالجديدالباقييكونأنيجب

جوابك.منتتحققأنيمحنبهذا

للتحققالجيدةالطرقمن.الجمعباستخدامالتحقق

الجمعلأن،الجيمبوالحمطةالتحقق،الطرحمسألةمن

والباقي:المطروحاجمع.الوحعك!ه!

التحقة!لةلمسأا

منهأ"لمالمطروخس!16+"هـالمووخ368

-167المطروحمنه762

628هـالباقي267

أغديمامنهالمطروحنفسهوالجمعنابخيكونأنيجب

.الطرحمسألةفي

كانإذافيمالتعرفلساعدكالتقدهـ.اوالتخمين

المسألة.تحلأنقب!الجوابتخم!تحاولمنطقيا.جوابك

:المثالهذاإليك

476

222

الفعلي.الجوابهوهذاماي!صنوعالبا

476المثالسبيلعلىأكبر.بأعدادالتقديروتستطيع

اطرح0،25حواليتساوي254و005حواليتساوي

عنجيدةفكرةهذايعطيك0.25!ين00-5025

حلكقبلالوقتالجوابتقديرلكوسيوفر.الجواب

سلفا.الجوابتعرفلأنكخطأ،ارت!ستماإذاأطمسألة

تذكرهاالواجبالطرححقائق

الإجاباتتجدأنتستطهيع،الطرحيعنيماذاتذكر-1

الأمعرعمنلكنالعد،طرية!عنأطرحاطسائل

.الإجاباتفيتف!صأنالأسهلوا

فىالتفكيرعلىسيساعدكالطرححقاثقتعلم2

بسرعة.الطرحلمسائلالإجابات

سيساعدكالسببولهذا.الجمععكسهو-الطرح3

حلمنوالتحققالطرححقائة!تعلمعلىالجمع

المسائل.

لحلأكبرأعدادطرحعلىالطرححقائقستساعدك-4

المسائل.

يأ،النوعنفسمنكمياتفقطتطرحأنتستطمع-5

.عشراتمنوعشراتآحادمنآحاداتطرحانيجب

كم:الألحمئلةمنأنواعثلاثةعنالطرحيجيب-6

؟نحتاجآخرشيئاوكم؟مالفرق؟الباقي

للطرحأخرىطرق

تسمى.الطرحمسألةفيللتفكيرطرقعدةهناك

الاستلافطريقةاستخدامهاممبقالتىالطريقة

آخر:مثالوهذا،والاستبعاد

-الملم466لملم-8"-8

التخمين

)فكر(

475تقريباتساوي476

052تقريباتساوي452

57و004عنعبارةء47

05و002عنعبارة025

52عنعبارة75-05

002عنعبارة004-002

225حوالىالجوابيكونأنيجب



اثنين.منآحاد8أخذلاتستطيعأنكواضح

واثنيعشرات6منهالمطروحيجعلمما01استلف

منعشراثنيمناحاد8اطرحثمألاحاد.منعشر

الآحادخانةفيالأربعةاكتب40-8-21الآحاد:

:عشرات6منعشرتيناطرحذلكبعد.الجوابمن

منالعشراتخانةفيالأربعةاكتب6-2-4

.الجواب

الجمعطريقةتسمىأخرىطريقةوهناك

.والاستلاف

أ8-،8-،78-

الامشلافطريقةفيكمانفسهاهيالأعداد

لاتستطيعأنكترى.يختلفالتفكيرلكنوالا!شبعاد

8طرحمنوبدلأ01فتستلف،اثنينمناحاد8أخذ

يضافالذي"ماتفكرالاحادمنعشراثنيمنآحاد

،21-4+8أنتحرفإنك"؟21فيجحلها8إلى

.الجوابمنالآحادخانةفيالأربعةاكتبلذلك

"ماتفكرعشرات6منعشرتينتطرحأنمنوبدلأ

نأتعرفإنك6"؟فيجعلها2إلىيضافالذي

العشرأتخانةفيالأربعةاكتبلذلك2+4-6

.الجوابمن

الطريقةأووالحملالجمعطريقةثالثةطريقةوتسمى

النمساوية:

71لأ،27،712
-828-23-

444

اثإن.منأحاد8أخذلاتستطيعأنكلكيتضحأولأ:

الاثنين:إلىاحاد01اجمعالاستلافمنوبدلآ

إلى8يضافالذي"مافكرثمأ-12.+2

لذلك12-4+8أنمسبقاتعرفإنك"؟ا2فيجعلها

"لقدالآنفكر.الجوابمنالاحادخانةفىالأربعةأكتب

من01أطرحأنيجبلذلكالاحادإلى01أضفت

إلي3المطروحفيالعشرينحولذلكولعمل".العشرات

.عشرات

فيجعلها3إلى()يجعإلىيضافالذي"مافكر

فيالأربعةاكتبلذلك7-4+3أنتعرفإنك7"؟

.الجوابمنالعشراتخانة

الطرحعلىللتمرينأمثلة
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الطرخشقون584

)256)3144)3726)43223

)2606)32513)38384)44435

)273)33231)93348)45171

)2803)3432120)454

)9262)3526)41458

)0361)3635)42121

بالطرحالتسلية

63منرزمةضعأقلأوأكثرتسمىأحبةنلعبكي

منفردبشكل18إلىأمنالأعدادعليهاواكتب،بطاقة

اخلطعدد،لك!!بطاقتانهناكشسيكونمجموعت!تفي

أطعبةاقائدفيأخذ،الأسفلأس!صمةاوجهواجعلالبطاقات

،41أنهاافرص،أصلاعبوناليراهاويرفعهاالأولىبالبطاقة

اشرضويعرضها،الكومةمنبطاقةالأولااللاعبيأخذثم

41عليهاالم!صتوبالبطهاقةمعاللاعبفيقارنها6أنها

هذهفي.41عنتق!!بكميحددثمأقل""إنهاويقول

"8ب41عنتقل"إنهااللاعبيقولأنيجبالحالة

نأافترض.أطرحافيبالتفكيرالجوابيجدأنعليهيجب

بالبطاقةفيقارنها17عليهاكتببطاقةقلبالتانياللاعب

وعلى3".ب41منأكثر"إنهايقولأنيجب،الأولى

فإذا.اللعبةمرالخروخخاطئةإجابةيعطيالذياللاعب

ثانيةخلصهاأيم!صن!ص!واحدد،مرةالبطاقاتمنانتهيتم

.جديدةلأعدادأخرىمرةبهاواللعب

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

القسمةياصيات11الأعداداألظمة

الكسرالضر!الحبر

ا!حترياالمظماموالمسلم!!العر!عدالعلومحمإلأعداد

علبمالحسا!،

الموضوعصرعنا

-5

-6

الطرحتعلم

اعدالوساطةالطرح-أ

اخمكيرادوساطةالطرح-!

الطرحأ!شلة-ح

أكبرأعدادطرح

والمئاتالشمراتطرخ

الآحادواا!شراتاطرح-!

الاستلاهـكيفيةحر

الطرحمنالتحقق

الطرحبا!شحدامالتحقق-أ

الحمعلاستحداماضحققا-!

التخحربخ

تذكرهاالواجبالطرححقائق

للطرخأخرىطرق

بالطرحالتسلية

الطرحكتالة-د

الطرخ!حقائقهـ-

صعراء.بريةرمردالطرخثقون

فيتنموساطعأصفرلونهابريةزهرةالطر!حشقون

البستانيونويعد،العالممنالمعتدلةالمناطة!كل

التغلبالصعبمنمزعجةضارةعشبةالوخشقون

عليها.

كثيرةأنحاءإلىأوروبامنالوخشقونزهرةانتشرت

أحالم.امن

.الرأسصستدقسميكطوي!الطرخشقونجذر



تبدوغليظةوحزاتملساءأوراقوللطرخشقون

.نسناللأكا

عنقودمنالذهبيالأصفرالطرخشقونرأسويتكون

وتحتوي،فارغةمستقيمةملساءساقلهاالتيالأزهارمن

فطويلجذرهاأمابيضاء.حليبيةعصارةعلىبكاملهاالنبتة

كالشعر.فروعمنهتنموالرأسمستدقسميك

الطريقةفيالأعشابباقيعنالطرخشقونوتختلف

فيليعستخصبةبذراتمبايضهاتكونإذبهاتتكاثرالتي

.اللقاحانظر:.التلقيحإلىحاجة

فيالصغيرةالطرخشقونأوراقتستعملأنويمكن

تكونعندماأفضلمذاقهايكون،الطهيوفيالسلاطة

الشرابعصيرويستخرج،العشبةتزهرأنقبلأي،صغيرة

الوخشقون.أزهارمنأحيانا

علىيجب،الطرخشقونأعشابنموولتفادي

الجذورتلكوتنمو.العمقفيجذورهاقط!عالبستانيين

قطعهافإنلذلك.خصبةرطبةأرضفيسم04بطول

البستانيونويرلقنموها.علىيساعدالتربةسطحمنقريبا

عليهاللقضاءكيميائيةبموادالطرخشقونأعشابأحيانأ

.الأخرىبالأعشابيضرواأندون

،دلحومالنكهةلإعطاءأوراقهتستخدمنباتالطر!حون

وزيتوالخلالطعمومحسنات،والصلصةوالخضراوات

ونبات.أوروباجنوبالنباتلهذاالأصلىوالموطن.الطعام

الأوراقذاتالكثيفةالشجيراتنباتاتمنالطرخون

فيسمأه.اديقاربارتفاعإلىوينمو.الرفيعةالملساء

الجافة.الدافئةالأماكن

السمكمنصغيرةمجموعةمننوعالطردحين

المياهفييعيم!،المؤلمةبلسعتهجدامعروف،البحري

غربىجنوبفيبعيداأحياناويوجد،الأوروبيةالساحلية

عليها.يستلقيالتيالرماللونيشبهحسملهالطرخين

585طرسوس

صغيرةلريسةعلىللهجومامشعدادا،الرمالفينفسهيدفنالطرخين

.والديدانالقشرياتمثل

معظموتعيش.بخاصةالمتوسطالبحرفيويكثرإفريقيا،

يعيش،ذلكورغم،الضحلةالمياهفىالطرخينأسماك

مياهفيفقطالمتوسطالبحرفيالموجودالكبيرالطرخين

منيقربماالطرخينأسماكطولويبلغ.العمقمتوسطة

المميزةصفاتهاوأبرز.مستطجلةوأجسامها،سم04

ينتجرقيقنسيجعلىالمحتوية،الشوكيةالظهريةزعانفها

أغطيةعلىالأشواكفيأيضاالسميوجدكما،السم

وضعواإذاالماء،فييسبحونمنتلسعوأحيانا.الخياشيم

الاستلقاءإلىالأسماكمنالنوعهذاويميلعليها،أقدامهم

عينهإلامنهيظهرلابحيثبهانفسهودفنالرمالفي

فقط.الشوكيةوالزعنفة

مبنىاستعمالمنالمستأجرتحرمقانونيةعمديةالطرد

عندماالطرديحدثأنويمكن.المكتبأوالمنزل:مثل

.الاتفاقأوالعقدبنودالمستأجريخالف

ومدةللدفعشروطاالإيجارعقودكلتحتويأنيجب

يستعملكيفتحددالإيجارعقودومعظمالإيجار.عقد

منالمبانىتأجيرالمستأجرينحقمنليسفمثلا،.المبنى

ضجةيحدثوأأنلهموليس،إذنبدونلاخرينالباطن

نأوعليهم،الاخرينالمستأجرينيضايقواأوالحدعنزائدة

يخالفوعندما.معينةبإصلاحاتويقوموابالمبانىيعتنوا

قدالمؤجرفإنلها،طبقاالتصرفويرفضالشروطالمستأجر

قدالمؤجرفإنرففالخروجوإذاالإيجار.عقدينهي

.يطرده

.الإيجارعقد:أيضاانظر

مركزو!طتركياوسطجنوبفيمدينةطرسوس

وكانت.نسمة461)205سكانهاعدديبلغ.زراعى



الطرطان586

الخصبة.الأراضيبهتحيطتجاريامركزاالقديمةالمدينة

الأبيضالبحرعلىممتازبمرفأالمدينةسايندوسنهرويصل

مهم.تحاريطريقطرسوسمدينةعبرويمر،المتوسط

الآشور!تسجلاتفيمرةالأوأ!طرسوسذكرجاء

قدالاشوريونكانوربما.آسياغربفيعاش!شعبوهم

التيوهي..مق085عامحواليفيالمدينةعلىسيطروا

عاموبعدقبل.منالإغريقالمستعمرونعليهايسيطركان

وقدطرسوسمدينةعلىالرومانيونسيطر،.مق67

وازدهارا.ثراءعهدهمفيالمدينةشهدت

ابتدعهالذيالطويلالصوفىأغماشامننوعاورطان

ذاتخطو!أعلىالوطانتصميميشتمل.الأسكتلنديون

وففاالخطوطتتقاطع.مختلفةألوانوذاتمتنوععرض

وأ!لقبائ!.التابتةالأأ!انمنخلفيةعلىقائمةلزوايا

،المرتفعاتفىتعيشالتيتلكوبالذات،الأسكتلندية

نأكما،الطرطانمنخاصنوعمنالمصنوعةأزياؤها

كلمةأصبحتأيضا.الطرطانتستخدمالجيشكتائب

والملابسالأقمشة،تشملالمتحدةالولاياتفىأطرطانا

.الطرطانلتصميماتوفقاالمصنوعة

منعادةيكونالطرطانمنهيصنعالذيوالقماش

يسمىأطرطاناتصميماتمنتصميموكل.الصوف

،عديدةللداد!ىمحبو،تصميماتالللونالأسكتلنديالطرطان

قميلة!ط!كاتحيتأس!ضلمدامرتمعاتفىأسالحماالوطانلشأ

أزياءترتديالقمائ!!وسعمربها.صا!ممودحهاتصممأسرةوكل

المحافظالطرطادمنوأنواعا،الرسميةالمماسماتفىاشاهيهالطرطان

المحتلفة.الطرطالىألواعمنالمئاتهمالك.اليومىالصيدلباس!اعتماره

هدهفىمعروصةالقمائلتستعملهاالتيالمشهورةالوطادأ!اعوبعض

!مالمحتلفةالنمادحألوادفإد،الاصباعاسمحاممشكلةوبسبب.المقالة

المرتفعاتلكتيحةالرسميالزيإدظلالها.فيتحتل!الواحدالطرطان

الحكومي.الطرطانع!يحتمتحلاليسارعلىالمشهورةالسوداءالملكية

التىالكتيبةفىالطمولعازدىم!رائدالصورةهدهفىوالحمدي

.أم725عامفياسست

نانبولثا

باختلافالسيتشكليختلفأنويمكنالسيت

نأيجبالخطوطبينالنسبأنغيرالمنشود.ألاستعمال

السيت.حجمفيالاختلافدرجةبلغتمهماثابتةتظل

إلىالباهتاللونمنالسيتألوانظلالتختلفأنيمكن

الغامق.

الطرطانأسكتلندافىالمرتفعاتسكانيرتدي

الركبة.مستوىإلىويمتدالتنورةيشبهلباسوهوبموالكلتية

بالبليد،تعرفالأيسرالكتفعليقطعةتضافأنويمكن

أما.الكتفعلىبمشبكتثبيتهاوتحمالدثار،هوأجليدوا

حقيبةعلىفتشتملالزيلهذاالمكونةالأخرىالأجزاء

تشملكما،الطرطانمنالأمامىالجزءعلىتتدلىخاصة

يمكنو.قلنسوةترافقهاقد)الجاكيت(أسدوبليتامنلوغا

نأيجبكما،الطرطانطالغنفسمنالجواربت!صنأن

الحالاتبعضوفي.منخفضكعبذاتالأحذيةت!صد

وهذه.الكلتيةعنبدلاتروزتسمىناتبنصلوأتعستعمل

أسكتلندا.منخفضاتفيالجيمقكتائبتستعملها

عهودإلىالمطرزةالمربعاتذاتالملابسلبسويرجع!

الذينوالكاليدونيون،والبريطانيون،فالايرلنديون،قديمة

كلهم-أوروبافىوالسلتيونأس!ضلندا،فىيس!صنونكانوا

فيللطرطانإشارةوأول.الملابسهذهيستخدمونكانوا

عشرالثالثالقرنفيكانتالأس!ضلنديالأدب



ميرونكا

شونغوفير

غريغورماك

فرسونماكلباس

كامبيل

هامغرا

لندساي

لويسأفليودماك

تافي!شمالث

587نطالطرا

جرانت

فدماك

القديمماكميلان

منزيسلباس



الطرطان588

روبرتسونتلياردينموري

المالكةالأسرةأي"الاستيوارتيون.اي!يالاستيوارتعليهزئطلهتالبريطانيةالمالكةالأسرةطرطان

16"3!سذالبريطمالمجةالمالكةالأسرةاوح!ص!ت،أم471حتىم1371عاممذح!سمتال!س!ضلمدية

الصيدوطرطاد،الا!متيوارتىاشداء.:حدحماححصهانا!رصاأاأدلغترشلماححماء4171حى

ألحما.لا!لأ!هـذحهلةد:اا،ستيوارتي1

الملكىالاستيوارت

رتيستيوالااءالردا

الاستيوارتي.الميدطرطان

فىبالأقاليماالطرطانارتبطالأصلوفي.الميلادي

الأسرةأوالعشيرةليميزبعدفيمااستعم!لكنهأسكتلندا،

الخطوطمنمزيدويستعملبعينها.منطقةفىالرئيسية

ليمكنالطرطانتصميماتأنواعبعضفىالإضافية

يرتديه.منرتبةعلىالتعرف

فيكبيرةواحدةقطعةمنأجزاءوالبليدالكلتيةكان

حولوتجميعهاللفهايرتديهامنيقوم،الطرطانقمالق

ببقيةيلقيبينما،ذأسكأجلمنحزامامستعملاالخصر،

الطقسيكونوعندما.بدبوسويثبتهالكتفعلىالرداء

فيينامونوعندما.والكتفينالرأسفوقيلبسونهسيئا

دثارا.يستعملونهفإنهمالعراء

لبسهيتمفليجاسمهالكلتيةمنأصغرنوعالانوهناك

البليد.عنمنفصلا

البريطانيالبرلمانقامم،1745عاماليعقوبيينتمردبعد

عامحتيالمرتفعاتسكانأزياءواستعمالالطرطانبح!

نأغير،القديمةالسيتأنواعبعضفقدتولقد.أم782

،أم082عامنحوفىابتدعتقدخاصةجديدةأنواعا

والترالسيرالأسكتلنديالكاتبكتاباتأيقظتعندما

الحاضرالوقتوفي.المرتفعاتتقاليدفيالرغبةسكوت

العالم،أنحاءبعضفيمحبوباشعبيازياالطرطانأصبح

منكبيراعدداإنحيثالمتحدةالولاياتفيوبالذات

قواعدهناكوليست.أسكتلنديةأصولإلىينتمونالناس



958العبدبنطرفة

يرتدونهمنأننجدلكننا،الطرطانلاستعمالصارمة

والجذوريحملونها،التيالأسماءوب،بينهارتباطايجدون

إليها.ينتمونالتي

.العشيرة؟أسكتلندا:أيضاانظر

م(.6211-9501هـ،025-154)الطرطوشي

الفهريالقرشيخلفبنمحمدبنالوليدبنمحمد

بمسائلعالممالكيفقيهبكر.أبوالطرطوشيالأندلسي

ولد.والأدبوالحعسابوالفرائضوالأصولالخلاف

أبىعلىتفقه.الأندلسمنالمسلمينبلادآخرلطرطوشة

إلىرحل.الخلافمسائلعنهوأخذ،الباجيالوليد

كبارعليوتفقهوالبصرةبغدادنزلثموحج،المشرق

سعيدوأبي،الشاشيبكركأبيهناكالشافعيةعلماء

رحلوبعدهاالشامنزلثم.الجرجانيسعيدوأبيالمتولي

مسائلفيالتعليقةمنها:مؤلفاتله.الإسكندريةإلى

الوالدين،بر،البدعولحوادثا؟الفقهأصول،الخلاف

مختصر،المجالسالفق،،الملوكسراج؟الهدىسراج

بالإسكندرية.توفي.الثعلبيتفسير

الناسكانطبيمستحضرا!ىالطرطير

حالياويستعملالتقيؤ.علىللمساعدةيستخدهـصنه

ا!شخراجثمومن،السعالتخفيفعلىالمرضىلمساعدة

أكسيدمنالعقارهذاتحضيرويتم.والخاطالبلغم

استعمالهحالةوفي.البوتاسيوموطرطرات،الأنتيمون

ولهذا،عنيفةتكونقدالسامةتأثيراتهفإنكبيرةبكميات

بذلك.الطيبنصحإذاإلايصتعملألاينبشفإنه

منالأغرالطرفمعركة.معرولالأدكر،الطر!

أكتوبر12فيوقعتوقد،التاريخفيالبحريةالمعاركأكبر

نابليونعهدفيوفرنسابريطانيابينأم508سنة

نلسونهوراشيوالأدميرالأسطولهزمحيث.بونابرت

هذامنحوقد.والأسبانيالفرنسيالأسطولين،البريطاني

وقدالبحار.علىأحدفيهالاينازعهامميادةبريطانياالنصر

بجراحه.متأثراوتوفىالمعركةهذهفىنلسونجرح

للذهابالبريطانيالأسطولأممتدراجنابليونحاول

إنجلترأ.غزومنجيشهيتمكنلكىالغربيةالهندجزرإلى

فىأخفقفلينوفالفرنسىالأهممطولأدميرالولكن

مستعينامهاجمتهفقررالبريطانىالأسطولاستدراج

أسطوليفوقفلينوفأسطولكان.الأممبانيبالأسطول

البريطانيالأسطولكانفقدالعدد.حيثمننلسون

الفرنسيالأسطولينعددكانبينمابارجة27منيتكون

أعدأءهنلسونفاجأفقدومدلك.بارجة33والأسباني

الأسطوليفقدولم.الفرنسيةالخطوطسفنهاخترقتبأن

منالبريطانيالأسطولوتمكنسفينةأيةالبريطاني

الفرنسيةالسفننصفعلىيزيدماعلىالاستيلاء

فىالأغرالطرفميدانسميوقدتدميرها.أوسبانيةوالأ

.نلسونلانتصارتخليداالمعركةهذهباسملندن

هوراشيو.،نلسون:أيضاانو

ماوتنتجالملحةالأرضفيتنموصغيرةشجرةاورظء

منمختلفنوع001منيقربماوهناك.المنيسمى

وبالقربالمستنقعاتفىالأصنافمعظموتوجدالوفاء.

الشرقوفيالمتوسطالأبيضالبحرحولالسواحلمن

وأوراقها.تقريبامترينارتفاعإلىالطرفاءوتنمو.الأوسط

اللونقرنفليةصغيرةأزهاراعادةوتنتج،الميزانبكفةشبيهة

أحمرلونذاتأزهارتزرعالتيالأنواعالربئولبعضفى

للمساعدةتزهرأنبعدالوفاءشجرةتقليمويجب.داكن

.مورقمتكاملنموعلى

المناطقفيللرياححاجزالتكونالطرفاءأشجاروتزرع

مادةوهو،المنإفريقياشمالفيالبدوويجمع.الساحلية

المنوينتجالطرفاء.شجرةجذوعمنتستخرجحلوة

النسغ،تمتصالتيالمنحشرةأيبمالقرمزيةبوساطة

تعيشالتيبالحشراتتوجدالتيالصفراءمادةوتستخدم

إفريقيافىوالصوفالجلدلصبغالطرفاءأشجارعلى

والهند.

فيالبريالنباتانظر:الكرابل.كبيرةالطرفاء

الكرابل(.كبيرة)الطرفاءالعربيةالبلاد

فيالبريالنباتانظر:.الورقمخترلةالطرلمحاء

(.الورقمختزدة)الطرفاءالعربيةالبلاد

م(.56؟538-.هـ،ق8606-)العبدبنطرفة

بنقيسإلىنسبهينتهي،البكريلممفيانبنالعبدبنطرفة

شعراءمنجاهلي،وائلبنبكرقبائلفروعأحدثعلبة

الخليجعلىالبحرينفييعيشونقومهكان.المعلقات

اشتهر.بهالذيلقبهوطرفة،العربي

الأصغر،للمرقمقأخفأبوهشعرأسرةمنطرفةوينحدر

،قتادةبنتوردةفهيأمهأماالأكبر.للمرقم!أخوابن

الخرنقهيشماعرةأختأمهمنوله،المتلمسالشاعرأخت

معبداسمهشقيقأخلطرفةوكان.ضبيعةبنيمنبدربنت

توفى.حسنةبهماصلتهتكنولم،مالكالمممهعموأبن

فقد،أعمامهظلممنأمهمعطرفةوعانىصغير،وهوأبوه

فيشديدأثرلذلكفكان،أبيهإرثمننصيبهمامنعوهما

.شعرهفيبوضوحظونفسه
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مأإسحاقأبوأمعمروأبوأهي،كنيتهفيمواختلف

قتلفقدعمرا،وأقلهممشاالشعراءاحدثوكانأبوسعد.

إنهويقال.العشرينابن:لهيقاللذا،سنةعشرينابنوهو

هندبنعمررعهدفيقتلفقدسنة.وعشرينستعنتوفي

.م568لممنةإلى554سنةمنالحيرةملكتولىالذي

وأنهندبنبعمرواتصلقدطرفةأنعلىويجفالمؤرخون

بأسبابذلكويعللون،قتلهفيسبباكانتالصلةهذه

فيإسرافهعليهأنكرواقدقومهأنشعرهمنويستفاد.محتلفة

علىأقارلهوأموالأموالهمنوالتليدالطارفوإتلافهاللهو

يحفللمولكنه،وقاطعتهالعشيرةفتجنبته،وملذاتهشهواته

ساقتهسوىلهأنيسلاالعربأحياءفىيتنقلوأخذ،بذلك

أحتمعرافىإليهيسبقلمنحوعلىوصفهافيأطنبالتي

مطلعها:القيمعلقتهنىوردكما،العربي

ثهمديرقة4أطلالخولة

اليدظاهرفيالوشمكباقىتلوح

ناقته:فيهاوصفالتىالأبياتوتقول

كأنهاأفتلانمرفقانلها

متشدددالجبسلميتمر

ربهاأقسمالرومىكقنطرة

بقرمدتشادحتىلتكتنفن

القراموجدةالعثنونصهابية

الدموارةالرجلوخذبعيدة

ومنهجهالحياةفيفلسفتهعنمعلقتهفىيتحدثكما

:فيقولالعيمشفي

ولذتىالخمورتشرابيومازال

ومتلديطريفيوانفاقيوبيعي

كلهاالعشيرةتحامتنىأنإلى

المعبدالبعيرإفرادوأفردت

لاينكروننىغبراءبنيرأيت

الممددالطرافهذاكأهلولا

منيتىدفعتسطيعلاكنتفإن

يديملكتبماأبادرهافدعني

مضربصارافقدالمعلقةمنالأخيرانالبيتانوأما

المثل:

جاهلاماكنتالأياملكستبدي

تزودلممنبالأخبارويأتيك

لهتبعلممنبالأخبارويأتك

موعدوقتلهتضرلبولمبتاتا

شعراءكبارمن،شعرهوقلةسنهحداثةعلى،طرفةويعد

بهانوهالشعرعالمفيأ!ةعامنزلةتبوأفقد،الجاهليالعصر

شعراءمع!سلامابنصنفهوقدبصاحبها.وأشسادواالقدماء،

الابرص،بنمكلبيد،الجاهليينفحولمنالرابعةالطقة

معموضعهمأنأكدثمزيد.بنوعدي،عبدةبنوعلقمة

.الرواةبأيديشعرهمقلةبهمأخلوإنماالأوائل

.الأدب،العربيالشعر،:أيضاأنظر

فيطرقمنلتميدماأعظمتعتبرا!ومائيةالالر!

شبكةأتاحللطرقنظاماالرومانوضبعفقد.القديمةالعصور

وقد.الرومانيةالإمبراطوريةأنحاءكلفيتمتدمواصلات

دجلةضفتيحتىغربا،بريطانيامنالشبكةهذهامتدت

وبالإضافةأسبانيا.حتىشمال!الطرقووصلت.والفرات

إفريقيا.شماليفىالطرقالرومانشيد،ذلكإلى

الحركةلتيسير،عسكريةلأكراضالطرقأغلبشيدت

الرومانيةالأقاليمفتحعلىذلكوساعدأطجنود.أ!سريعةا

المسافرينمكنالرومانيةالطرتنظامأنغيروح!صمها.

ونقل،التجوالحريةمن-التجارخاصة-العاديين

بسهولة.بضائعهم

فوقتمروكانتباستقامتها،،الرومانيةالطرقتميزت

وكان.الأساساتبصلابةتميزتكماحولها.وليسالجبال

البركانىانرمادمننوعايستخدمونالرومانالمهندسون

الطرقتشييدعنعامةمعلوماتعلىوللحصولوالجير.

لطريق.ا:نظرا0نيةماشوا

كلودياسأبيوسويدعى-الرومانساسةأحدأمر

عامإيطاليافيرومانيطريقأولببناء-سيكس

يمتدوكان.أبيانطريقأيأبيابمفياطريقوهو،.مق231

هذاوكانروما.مدينةمنبدءاالبلادشرقيجنوبفي

تارانتو(،)حالياتارنتمبمدينةرومايربطالأصلفيالطريق

إلىالطريقامتدذلكوبعد.كم025نحومسافةوهي

شيد،التاليةعامالمائةوخلال.الأدرياتيكىالبحرساحل

فاليريا،وطريقفلامينيا،وطريقأريليا،طريقالرومان

تفرعتكماروما.منتتشعبجميعاوهىلاتينا،وطريق

الزمنوفى.فرعيةأخرىطرق،الرئيسيةالطرقهذهمن

وهذا.بالأقاليمتربطهاالتيالطرقشبكةاكتملتالمحدد

الطرقكل:الانإلىيترددمايزالأسذياالمثلأوجدما

روما.إلىتؤدي

منأخرىأنحاءفيللطرقأخرىنظماستحدثت

ليونمدينةكانتبفرنسا،جالمنطقةففي.الإمبراطورية

امتدتالتيالطرقشبكةمحور-الإقليمعاصمةوهى-

الغربيالشمالوفى،الرايننهرحتىالشرقيالشمالفى

أصبحتكمابوردو.حتىوغربا،الإنجليزيةالقناةحتى

المتشعبة.الطرقمنلسلسلةمحورالندن

،القيادةمركزلندنمنالرومانجعلبريطانيافي

لندنومن.م43عامفيحدثالذيالغزوبعدوذلك

ذهبوا.أينماالطرقوشيدواوجنوباشمالآالرومانانتشر
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بريطانيا،فىرومانيطريقأقدمواتلنجشارعكانوربما

عبر،كنتمقاطعةفىوريتشبورودوفر،مدينتيمنويمتد

طريقوشتبعتشيشاير.مقاطعةفيتشستر،مدينةإلىإنجلترا

مسيرخطنفسمنجزءا(ول)إيه-ه5وطريقول)إيه-2(2

والمدن،لندنعبريمرواتلنج،شارعكانوقد.واتلنجشارع

وروكستر.ألبانز،سانتمثلالمسورةالرئيسية

الكبرىالإداريةالمراكزبينفيربطإرمين،شارعأما

خطوطفييمتدبحيثصمموقد.ويورك-لندنلمدينتي

نيوتن،وووترقودمانشستر،مدينتيخلالمستقيمةطويلة

التي-لنكولنومدينةكمبردجشاير،مقاطعةفيالمسورتين

إلىليصل-الانإلىبهاقائماالرومانيةالأقواسأحدمايزال

معديةهناكوكانتهمبر.نهرعلىونترينجهاممدينة

معديةوهنالكهمبر.نهرعلىونترينجهاممدينةتربط

إرمينشارعيواصلالتىبرو،بمدينةونترينجهامتربط

الكبيرالشمالطريقويحذو.يوركإلىمنهاامتداده

منكبيرجزءفيإرمينشارعسيرخطنفسا(أول)إيه

الطريق.

شارعاسمإرمينشارععلىيطلق،يوركشمماليوفى

الامامية.للجيوشالرئيسىالإمدادخطيعتبروكاندير

فىوكاتريكألدبوروالمسورتينالمدينتينخلاليمروكان

المنطقةإلىيصلثم،الشماليةيوركشايرمقاطعة

منتظمةمسافاتعلىحصونهناكوكانت.العسكرية

مقاطعةفىكوربريدج،وحتىدير،شارعبطول

الحدود.لقواتذخيرةمستودعأكبروهونورثمبرلاند،

نحوبديلينطريقينكاناإرمينوشارعأكمانشارع

فىالجيشومواقعجلوستر،مدينةإلىلندنمن،الغرب

الجنوبيالطريقوهو-إرمينشارعفكانويلز.جنوبير

المدينةعبرمستقيمةطويلةخطوطفييمتد-اهميةالأكثر

سيرنسسترومدينتيهامبشاير،بمقاطعةسلشسشرالمسورة

خاصةالآنإلىقائماالطريقومايزال.المسورتينوجلوستر

سانتغربمنأكمانشارعويجدأسيرنعسشر.منطقةفي

بشارعويلتقيألتشسشر،مثل،أصغرقرىيخترقثمألبانز

سيرنسستر.عندأرمين

المدنويخترقلنكولنمدينةمنيمتدفوسطريق

نقطةإلىيصلحتى،وباثومميرنسستر،ليستر،المسورة

العسكرية،للتخومكطريقشيدوقدأكسمنستر،منقريبة

ومايزالالبلاد.عبرطريقابوصفهدورلهكانذلكومع

ومايزال.الزراعيةالطرقبعضفىالانإلىقائماالطريق

ووتر.-ذا-أون-بورتونمنبالقربسليما

إلىلندنمنتقريبامستقيمخطفييمتداشتين.شارع

المغمورةالمنحدراتعندفقطاتجاههتغيروقدتشيشستر.

الطريقويسير.والجنوبيةالشماليةالمنخفضاتفيبالماء

ومايزال.الشارعمنجزءبمحاذاة2(ول)إيه-929الحالي

تشيشستر.شرقيشمالفيسليما

الطريقالانيتبعه-كولشسترلندنطريق

كولشسشر،منوبالقرب.امتدادهأغلبفي(21أول)إيه-2

كولمثسشر،شماليفيأما.الطريقعلىممرأتثلاثةلهكان

غيرمدنخلاليمر-أصغرطريقوهو-بايطريقفكان

نورفولك.فىإدموند،سانتكيستورإلىمسورة

وأأنطونينسور،بمحاذاةيسيرالعسكريالطريقوكان

كلايد،لنهرالخليجيالمصبمنيمتدكانالذيتيرف،

عسكرياطريقاوكان.فورثلنهرالخليجيالمصبإلى

السور.طولعلىالواقعةحصناالعشرينبينيربطبحئا،

أصعبيتجنببحيثبمهارةالطريقصمموقد

.الانحدارت

فيرئيسئاعاملاالرومانيةللطرقالمتقنالنظامكان

أيضاساعدفقدذلكومع،الرومانيةالإمبراطوريةترابط

إلىالمهاجرةالقبائلدخلتفعندماانهيارها.على

والخامسوالرابعالثالث:القرونفيالرومانيةالإمبراطورية

بسهولة.السفرفيالصغيرةالطردتىاستخدمت،الميلادية

المعدنتشكيلبموجبهايتمعمديةالمعادن!ق

قابلةتقريئاالمعادنكل.ذلكبعدكبسهأووطرقهبإحمائه

الألومنيومهوالمجالهذافياستخداماأكثرهالكن،للطرق

أحجامتتراوح.والتيتانيومالنيكلوخلائطوالفولاذ

الصغيرةمقابفالمعداتمنبالطردتىالمشكلةالمشغولات

مئاتتزنالتىللمحركاتالضخمةالإدارةأعمدةإلي

مثلمنتجاتعلىالمشغولاتهذهوتشتمل.الاطنان

،المحركاتفيالمرفقيةوالأعمدة،الإنجليزيةالمفاتيح

.الطائراتفيالهبوطعجلاتومساعداتوالمحاور،

وأالمعادنطرقويتسبب.بلورأتمنالمعادنتتكون

أقلتركيبهاطبيعةوجعلالبلوراتانحناءفيكبسها،

منتمكنالطرقفيالمستعملةالحرارةأنإلااستقرأرا.

تسمى.المشوهةالبلورأتمحلجديدةبلوراتتشكيل

في،الجديدةالبلوراتوتكونالتبلر.إعادةالعمليةهذه

مماأقسىالمعدنيكونكماحجما،أصغر،الأحيانغالب

عدةصناعةفيالطرقيستعملالسببولهذا.كان

كبيرا.ضغطاتتحملأنيتطلبمعدنيةمنتجات

باستخدام(،يدوي)طرقباليدالمعادنطرقيمكن

اليدويالطرقيعدالي(.)طرقالالاتبوساطةأو،المطرقة

.التارلماقبلعصورمنذ،المعادنلتشكيلطريقةأقدم

.الآلاتبوساطةحديثاالمعادنتشكللكن

أساساالطرقمنالنوعهذايستعمل.اليدويالطرق

ذإ.التصليحأعمالفيوكذلكالصغيرةللمشغولات



طروادة295

يقومأجد.باصعيرةحديديةوألتسياءالحدواتيطرقودالحدادون

فما!متوهحايصئأحمرحتىبال!يراسعحلاالحديدلإحماءالحدادود

ألمصلو!.ااصشكلاليأحدلطرقهيقومواأد

وأشياء(،الفرس)نعالالحدواتصنعفيالحدادونيمارلمط

أولآالكيرفيالحديدبتسخينالحداديقوم.صغيرةأخرى

يزالماوالحديدبملقطبانتزاعهيقومثميصئأحمر.حتى

.المطلوبالشكليأخذحتىالسندانعلىيوقهثمحاميا،

إنتاجعلىالاليالطرقيساعد.الالىالطرق

فىالطرقآلاتتختلفإذ.كبيرةبكمياتالمشغولات

للفولاذ.مصعديطرقمكبسمنتخرحضخمةفولاذيةمطرقة

اصقافىالاحمرارحتىالمح!المعددب!ض!الوق!كابستقوم

.المطلوبالشكليأحدحتى

تستطيعممابكثيرأكبرأشياءعملتستطجعوبذلك،الحجم

الرافعاتاستعمالبالفعليقتضيوهذا.عملهالبشريةأليد

.السندانعلىالثقيلةالمشغولاتبعضلوضعالضخمة

ومكابسالطرقمطارققالم!إالاتمننوعانهناك

الصنعدقيقةمجوفةأدواتيستخدمالنوعينكلا.الطرق

فعندما.المعدنتشكيلعلىللمساعدةالقوالبتسمى

القالب.تجويفشكليأخذالقالبفىالمعدنيحشر

بشكلبطرقهالمعدنبتشكيلتقومالطرقمطارق

بطاقةأوالبخاريةبالطاقةالمطارقترفع،ومتلاحقسريع

وأآخر،سائلأوالماءبوساطةنقلهاسمالتيالهيدروليك

مطارقبعضفيمالمذكورةالطاقةتقوم.أعهربائيةاأطاقةبا

تعسمىاخرىآلاتهناكبينما،المطرقةبخفضأطرقا

.رقالمطا

تستعملوزنها.بوساطةالمسقطةفىالمطرقةتسقط

.الصغيرةالمشغولاتمعظملتشكيلالطرقمطارق

الشكليأخذحتىالمعدنبكبستقومالطرقمكابس

إلا،الطرقعمليةمنبكثيرأبطأعمليةوالكبس.المطلوب

لا،الضخمةالمشغولاتمعظملعملاللازمةالقوةأن

في-الالةفىالحاصلالاهتزازأنكما.المكبسإلايوضها

تدار.الطرقحالةفىأقل-الكبسبسببوضعهام!صان

أ!يدروأسيك.ابقوةأطرقام!صابسمعظم

ومفرد.مزدوج؟نوعينعلىالطرققوالبتكون

وأجزاءالأدواتصنعفيالمزدوجةأغوالباوتستخدم

يوصل.معقدةاشكالأ!اأخرىومشغولات،المحرك

،المتحركالمكبسمحزءأوالمطرقةمعالعلويالقالب

الأشياءتسمى.السندانمعالسفلىالقالبربطيتمبينما

المغلقالقالبمشغولاتالمزدوجالقالببوساطةالمشغولة

المطرقةمشغولاتتسمى،المطرقةاستعمالحالةفى

الساقطة.

النجار.مطرقة،والمصبوباتالصبأيضا:انظر

فيقديمةمدينةطروادة

(،الان)تركياالصغرىآسيا

خلالمنشهرتهاذاعت

الأوائل.الإغريقأساطير

وتروي.!!يومأيضاوتدعى

وهما،والأوديسةالإلياذة

الشاعرإلىتنسبانملحمتان

هوميروسالإغريقي

الإنيادة،وكذلك)هومر(،

الشاعركتبهاالتىالملحمة

عنقصة،فيرجيلالروماني

آلمميافيقديمةمدينةطروادة

طروادةخراث.كشفتالصغرى

000.5حوالطعمرهاآثارعن
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اشتهرطروادةسقوط

الأساطير.خلالمن

الإغريقحنوداحتبأوقد

خمتسبىحصانداحل

الوواديونوقام،ضحم

إلىبسحبهالفضوليون

تسللثم.المدينةداخل

منخارحينأللإغريق

وهاجمواالحصانجو!

.طروادة

وقد.محدودبشكلإلاصادقةتكونلاقد،طروادة

مؤسسهاإلوس،إلىنعسبةباسميهاالمدينةسميت

إلوس.والدوتروس،الأسطوري

الملكيحكمهاكانكبيرةمدينة.الأسطوريةطروادة

جمالمنافسةفيحكمالملكابنباريسأنويروى.بريام

للفوزفاختار،وأفروديتوأثيناهيراالإكريقيةالمعبوداتبين

فيامرأةأجملتزوجهبأنوعدتهقدكانتإذأفروديت

،منيلاوسبزيارة،المنافسةهذهبعد،باريسقام.العالم

قدكانتالتي،هيلينزوجتهغرامفيفوقع،أسبرطةملك

معههيلينباريسفأخذ.العالمفيامرأةأجملبأنهاعرفت

الإغريق،شعبوأقصم.منيلاوسأغضبمما،طروادةإلى

منالانتقامعلىالآخيين،هوميروسيسميهمالذين

قادها،حملةانطلقتوهكذا.طروادةشعبومن،باريس

منكلاجانبهإلىوضمت،منيلاوسأخوأغاممنون

فيكما)يوليسيسوأوديسيوس،)أخيل(أخيليوس

الاخرين.الإغريقأبطالمنوكثيرا(اللاتينية

أنهمإلاسنواتعشرمدةطروأدةالإغريقحاصر

محصنةكانتالتيالمدينةعلىالاستيلاءفيأخفقوا

بصنعالعما!أوديسيوسأمروأخيرا.عاليةحجريةبأسوار

الجنودمنعددداخلهفياختبأ،ضخمخشبيحصان

تاركينبعيدا،بالإبحارالإغريقبقيةتظاهربينما،الإغريق

المدينة.ألمموارخارجقائفاالحصان

داخلإلىفسحبوه،الطرواديينفضولالحصانأثار

لاوكونالطرواديالكاهنتحذيراتمنالرغمعلىالمدينة

الإغريقالجنودتسللالليلةتلكوفي.ذلكيفعلوابألالهم

أمامالمدينةبواباتوفتحوا،الحصانجوفمنخارجين

نفذوهكذا.طروادةلدخول،الإغريقيةالقواتبقية

ونهبوا،طروادةشعبضحيتهاذهبمذبحةالإغريق

الإنيادةملحمةبطل،إينياسنجاوقدوأحرقوها.المدينة

هذهمن،الطرواديينمنقليلعددجانبإلىلفيرجيل،

إلىهيلينوعادتالحربهذهفيباريسقتلبينماالمذبحة

.منيلاوس



طروادة495

هومافإنالأساطيرهذهعدافيما.الحقيقيةطروادة

نأيعرفونالآثاروعلماءقليلتارلطروادةعنمعروف

فىابتدأالذي،البرونزيالعصرأوائلفىأسستطروادة

سهلعلىالمدينةوتقوم.م.ق0003نحوالصغرىآسيا

الحاليةتركياغربيشمالفييقع،خصيببسهلمرتفع

الآنالمعروفللمضيقالجنوبىالوفمنقريبةوكانت

وقد.هيليسبونتيسمىكانالذي،الدردنيلباسم

،طروادةموقعفيبنيتمدنتسعالاثارعلماءاكتشف

التيالمدينةأنقاضعلىتبنىمنهاتاليةمدينةكلكانت

السادسة،وطروادةالثانيةطروادةمنكلكانتسبقتها.

الطرواديوناشتغلفقد..غنيتينمدينتين،خاصةبصفة

تاجرواكما،الصوفيةالسلعوبإنتاجالأغناموبتربيةبالزراعة

ومعالإغرية!،بلادفييعيشونكانواالذينالمسينيينمع

أ!هغرىاآممياسواحلامتدأدعلىلعيشأخرىشعوب

إيجة.بحرعلىالمطلة

طروادةحربعنالقليلإلاالعلماءيعرفولا

ربماالإغريقأنعلىدلائلالآثارعلماءوجدإذ،الحقيقية

لتلكمماثلةحملةفىودمروها،طروادةهاجمواقدكانوا

غيرظلالحربتلكسببأنإلا.الإأياذةوصفتهاالتي

حوالىسقطتطروادةأناليونانعلماءويعتقد.معروف

أنالاثارعلماءمنكثيريظنبينما،.ماق184العام

المدينةهيطروادةموقععلىقامتالتيالسابعةالمدينة

هؤلاءويعتقد.أغديماالإغريقىالأدبفىعنهاكتبالتى

..مأق025عامنحودمرتقدالمدينةهذهآنالعلماء

بدراسةيقومآثارعالمأولكان.الأثريةطروادة

لاحظأنبعد،شليمانهنريشيدعىألمانياطروادة

بعدعلىصغيرةركاميةكومةوجود،آخرونأشخاص

تكونلأنمناممبةبدتوقد،الدردنيلمنكيلومتراتستة

وكانت.الإلياذةوصفتهاكمالطروادةالجغرافيالموقعهي

شرعوه!صذا.هسارليكتسمىهذهالركامكومة

علىدلائلفوجد.هناكبالحفر،أم087لحشة،شسليمان

فترةامتدادعلى،الموقعهذافيبنيتمدنعدةوجود

خرائبالحفرياتنهايةعنداكتشفكما،طويلةزمنية

حسنا،بناءمبنيةوبيوئا،ضخمةأسوارذاتقديمةمدينة

نأخطأ،،شليمانواعتقد.وفضةذهبمنمخبأةوكنوزا

نفسهاطروادةهي،الثانيةطروادةسماهاالتي،المدينةهذه

.هوميروسوصفهاالتي

عالمقام،الميلاديعشرالتاسعالقرنتسعينياتوفي

منلشليمانمساعداوكاندوربفلد،فلهلمالالمانيالآثار

الباحثهووكان.طروادةفيأخرىحفرياتبإجراءقبل،

تمثيكانتمدنتسعوجودعلىتعرفالذيالأول

هيمنهاالسادسةالمدينةأندوربفلدواعتقد.نفسهالموقع

وكانت.هوميروسإلياذةفيذكرهاوردالتىنفسهاالمدينة

أكبر،السادسةطروادةاسمعليهااطلقالتي،المدينةهذه

وبيوتها،عاليةبأسوارمحصنةوكانتسابقاتها،من

قصرحولبنيتقدتكونوقد،الشكلومستطيلةفسيحة

.مركزي

أمريكيعالموهوبليجن،كارلابتدأأم329عامفي

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىبأوهايوسنسناتيجامعةمن

درأستهواستمرت.طروادةفيجديدةبحثحملةابتدأ

قدذوربفلدكانالتيالنتائجإثرهاأكد،سنواتستمدة

هيالسابعةالمدينةأناعتقدبليجنأنباستثناءأجها،إتوصل

السادسة،طروادةمثلتلبليجن،فوفقا.الأسطوريةطروادة

أنهامنالرغمعلى،المدينةتطورمراحلمنرئيسيةمرح!ة

تميزتوقد.الإكريقيةساطيرالأفىالمذكورةطروادةتكنأ-ا

فيالمسينيينشاركواإليهامهاجرينبقدومالمرحلةهذه

دمرتوقد.الحضاريةخصائصهممنكثيرفىاليونان

قبلعشرالرابعالقرنفيوقعزلزالنتيجةالسادسةطروادة

اسمالآثارعلماءعليهايطلقالتيالتاليةالمدينةأماالميلاد.

ومتزاحمة،متقنةغيربيوتذاتف!صانت،السابعةطروادة

سبقتها.التيالطرواديةالمدنمنازدهاراأقلكانتكما

ع+ألأ!9**.خ+.!يز-!!.ء*ىء!ص،3سير-*

ترىالتيالحجريةوالأسوارمتتاليةمدلىتسعلقايايضمطروادةموقع

الرالعالقرنحواليزلرالدمرهاالتى،السادسةطروادةم!الصورةفى

ي!دكرهاوردالقيطروادةهدهتكولىورمماالميلاد.قبلعشر

القدبمة.الأسطهورة
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نأمنالرغموعلى.وأحرقتالسابعةطروادةنهبتوقد

المدينةهيالسابعةطروادةبأنيعتقدكانبليجن

إذاماإثباتمنيتمكنوالمالاثارعلماءأنإلا،الأسطورية

نفسها.القديمةالمدينةهيالمدينةهذهكانت

الثامنالقرنإلىعشرالثانيالقرنمنالفترةوخلال

بعضقامبينما.،طروادةمو!فىأحديعشلمالميلاد،قبل

ببناءالميلاد،قبلالثامنالقرننحوفي،الإغريقالمستوطنين

وهى،الموقعهذافيمدينةآخروبنيت.هناكصغيرةقرية

عليهاوأطلقالميلاد،قبلالرالغالقرنفى،التاسعةطروادة

،قرونسبعةمننحوااستمرتوقدإليوماسمالإغريق

حتىمنبوشةغيرم،وظلت004عامنحوفىوهجرت

.شليماناكتشفها

هنريش.،شليمانهومربم؟طروادةحرب:أيضاأنظر

بنالوليدم(.-597؟اهـ،-97؟)طرل!ابن

الخوارجرأسكان،الشيبانىالتغلبىالصلتبنطريف

فيهـ،أ77سنةالفراتيةبالجزيرةخرج.زمنهفىالشراة

يتنقلوكان،كثيرةجموعاوحشدالرشيد،هارونخلافة

أرمينيا،علىوسيطر.النواحيوتلكوالخابورنصيبينبين

إلىوعبرالسواد،وأرضحلوانإلىثمأذربيجانإلىوسار

إليهفسيرفساذا،الجزيرةبلادفيوعاث،دجلةغربي

فأقام،الشيبانيمزيدبنيزيدرأسهعلىكبيراجيشاالرشميد

بعدفقتلهيزيد،عليهظهرثم،مدةويطاولهيناجزهمنهقريبا

مشهورةقصيدةفيالفارعةأختهورثتهضرولر،حرب

منها:،قوية

مورقالكماالحابورشجرأيا

طريفابنعلىتجزعلمكأنك

التقىمنإلاالماللايحبفتى

وسيوفقنامنإلاالمجدولا

السياراتلحركةمعدةمساراتبهأرضىشريطا!ي!

تصلوالطرق.عجلاتعلىتتحركمركباتمنوغيرها

الريفية.بالمناطقتصلهاكما،ببعضبعضهاالحضريةالمناطق

.الشوارعباسمالمدنتخترقالتىالطرقوتعرف

فيالمزارعونيستخدمهاإذ،حيويةأهميةذاتوالطرق

الشاحناتعليهاوتسير،الأسواقإلىمحاصيلهمنقل

كما.أخرىإلىمنطقةمنالصناعيالإنتاجلتوزيعالكبيرة

منوغيرهاوالدراجاتوالحافلاتالسياراتتقطعها

والترفيهية.النفعيةللأغراضالنقلوسائل

الطرقانواع

حركةالمحليةالطرقتستوعب.والفرعيةالمحليةالطرق

الطرقوتصل.المحليةالمناطقحدودداخلالسياراتمرور

السريعةوالأخرىالموحشةالمائيةالطرقررنماتتراوحالطرق

المدد.حولالمزدحمة

كماببعف،بعضهاالصغيرةالسكانيةالمجموعاتالفرعية

الأماكنإلىالممتدةالرئيسيةبالطرقالمحليةالطرقتربط

معظموتعبيدبشقالمحلىالحكمسلطاتوتقوم.النائية

وصيانتها.والفرعيةالمحليةالطرق

التيتلكأهميةالطرقأكثر.الرئيسيةالطرق

النقلوعرباتالسياراتمنعددأكبرتستوعب

الكبيرةالسكانيةالمجتمعاتتربطإنهاإذ،والحافلات

ببعض.بعضها

وأمساراتلأربعةتتسعالتيالوقبعضتقسيميتم

باسميعرفمنتصفها،بطوليمتدأرضيبرصيفأكثر،

أغلبفيحمايةسياجإلىإضافة،المركزيالأمانرصيف

الاتجاهين.فيالمرورحركةالرصيفهذاويؤمن.الأحيان

.الاصطداممنالمركباتحمايةفيويساعد

حركةوتأمينالسلامةعواملمنآخرعاملوثمة

لالتزاماعلىتنصالتىالمروريةالقاعدةفييتمثلالمرور،

منالخروجأوللدخولالمركباتتخضمعحيثا!لساري

معينةمنافذمنالرئيسيةالطرقعلىالمنسابةالمركباتكتلة

الطرقالتقاءعندعادةتقعالتقاطعاتباسمتعرف

الطريقينأحدامتدادعلىقنطرةوتستخدم.الرئيسية

الطريقينأحدمنسوبلرفع،علويجسرأوالمتقاطعين

تشييدويتمالآخر.عنمروريمسارفصليتيسرحتى

باسمويعرفانانحناءذيمائلبشكلالعلويالجسرجزئي
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الحديثةالطرقلثبكة

مقوماتأهممنتعتبر

وهدهالممتار.المقل

مديةأحزاءتربطالشسكة

ببعض.بعضهاتوس

الفرعيةوالشوارعالطرقتمتدكماالدرجية.المنحدرات

فيه.تصسبأندونالرئيسيالطريقأسفلأوأعلى

تختلف!بأسماءالكبيرةالطرقتعرف.السياراتطرق

وأ،المفتوحةالطرقأوالسياراتطرقمثللاخر،بلدمن

أكثرأومساراتبأربعةرثيسيةطرقوهي،السريعةالطرق

شديدةالمناطقوفي.مركزيةأمانأرصفةتفصلهابالاتجاوون،

مستوىفىالطرقهذهتشييديعمالكبرىالمدنفيالازدحام

مجازاتفيأو،أنفاقداخلأو-الشارعمستوىمن-أعلى

سائقويدفعكثيرةبلادوفي.الشوارعمنسوبتحتسفلية

الطريهق.امشخدامضريبةوهىعبور،رسمالمركبات

تساعدرقميةبأسماح!وغيرهاالسريعةالطرقوتعرف

اللاتينيلم!)إم(بحرفمسبوقاالأرقامكأحدمرتاديها:

علىللدلالةول)إيه(بحرفأوبريطانيا.فييحدثكما

مسبوقةأرقامافتحملالثانويةالوقأما.ا!لساندةالطرق

الطرقترقيميتمأيرلنداجمهوريةوفىكا.)بي(بحرف

الساعة.عقاربباتجاهدبلنمنالمتفرعةالرئيسيةالمساندة

المتفرعةوالطرقلها،رمزا)تي(+الحرفالطرقهذهتحمل

كثيرفىمطبقنهجوهو،برقممتبوغاط)إل(حرفمنها

فيكذلكرقاموالأالحروفهذهوتظص.البلدانمن

.الطرقوخرائطعلامات

السريعةالوقمرتاديلتنبيهعلاماتثمةأنكما

الوقود،كمحطات،الخدماتمرافقولعد،الخروجلمنافذ

العربيةالمملكةفيهوكماوالمطاعماسحياراتومواقف!

مزودةاسريعةوالطرق.العرليةالخليجدولولقيةالسعودية

عندماتشغي!هايتم،بالطوارئخاصةتنبيهبأجهزةكذلك

السرعةلتهدئةالسائقينلتنبيهأو،المناخيةالأحوالتسوء

المرور.حوادثأو،الويقإصلاحاتبسبب

الطرقبناءيتمكيف

منبدءاشيءكلالطرقمخططويدرس.التخطيط

ماإلىوانتهاءالقطر،أوللإقليمالمدىبعيدةالاحتياجات

ضوءعلىويتقرر.الطرقأحدمنمعينجزءيحتاجه

السبلوأجدى،الإقليميةالطرقاحتياجاتمدىالتخطيط

المالية.ت!!اليفهاوتدبيرلتحقيقها

مستوىتحسينإلىالطرقأعمالمنالكثيرتوجه

الناميةالبلدانفيهذايعنيوقدتجديدها.أومنها،أسقائما

لكلصالحةطرقإلىوتحويلهاالترابيةالطرقتعبيد

مع!راءمجديدةطرقإلىالحاجةتطرأوقد.المواسم

بالمدنالأقاليملربطأو،المواصلاتلحركةالمتناميالتطور

النامية.المناطقأو

شبكةفىواحدطريقأو،متكاملةخطةوضعوعند

أين-أ:الاتيمراعاةالمحططينعلىيتوجبمواصلات

انتقالهمكيفية3-يتوجهونأينإلى2-.الناسيسكن

-6السلعتسويقأماكن-5السلعإنتاجأماكن-4

إحصاءيبينكمابها.المنتفعينإلىالسلعوصولكيفية

منطريقعلىوأنواعهاالمركباتكميةالمواصلاتحركة

ضوءوعلىازدحامها.فيهايشتدالتيوالفتراتالطرق
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معبدلطريقنموذجيتصميم

سلامةلتأ!رعريضةالأكتاف

ومائلةالاضطراريالتوقف

للماءالحيدالتصريصلضمان

منالسطحيكونوغالبا

الحصىمنوالقاعدةالأسفلت

واللإسمنت.الترابأو

وطارحوتابتممهدالسطح

منسطحالطهريقولهذاللماء.

اطرقامنول!ضيرالخرسانة

القار.منسطح

سابقةفتراتفيمرصودةحقائقمنوغيرهاالبياناتهذه

المستقبلامشقراءمنالخططونسمكنالحاضر،فىأو

،الصناعاتنموأوالسكانأعدادفيالمرتقبةبالزيادةوالتنبؤ

العقارية،الأراضياستخداماتجاهاتفيوالمتغيرات

.الطرفلإنشاءالحاجةعلىوالتغيرالنموهذاتأثيرومدى

تخطيطفيمهمادوراالمواطنينمشاركةوتشكل

والتشاوربهمالاجتماعإلىالخططونيعمدإذ،الطرق

منالمواطنينيمكنمما،الكبيرةالمشاريعمعظمعنمعهم

بالمشاريع.البدءقبلآرائهمإبداء

الجودةمواصفاتوضعإلىالطرقمهندسوتوصلوقد

سمكلتحديدوالجسور،الطرقلأنواعاللازمة

معيتلاءمبماوأنواعهاالخارجيةوالطقات،الأساسات

عددإلىبالإضافةالوقهذهعلىالختلفةالمركباتحركة

ودرجةالمنعطفاتاستدارةوحدة،المطلوبةالمسارات

يكونأنعلىمثلا،المهندسونفيتفق.التلالانحدار

الأدنى.الحدم.53الطرقمساراتمعظماتساع

رسمتعبيدها،إعادةأوجديدةطرقتخطيطيستلزم

استخدامحالياويكثر.متوافرةتكنلمإنلهاخرائط

مواقعالخرائطهذهوتبين.الغرضلهذاالجويالتصوير

والمدن،الحديديةالسككوخطوط،الأخرىالطرق

المعالمتبينكما.المبانىمنوغيرهاوالبيوتوالمزارع

والمنحدراتوالتلالوالغاباتوالبحيراتكالأنهارالطبيعية

أنواعمنعليهالاستدلاليمكنماإلىإضافة،الأرضية

التربة.

الطريقسطحتزودالقاعدة

الرطوبةتشكيلوتمنعبالدعم

الرملمنالموادوتتألصتحته

إسمنتأووالقاروالححارة

بورتلاند.

التربةهيالسفلىالطبقة

أرضيةتشكلالتيالطيعية

ثابتةإماالتربةوتكونالويق

بوساطةوتسوىتدقأوبطيعتها

ثقيلة.آلات

تعيينمنالخرائطهذهخلالمنالمهندسونويتمكن

جديدةتفصيليةرسوماتووض!،الجديدةالطرقمواقع

الحدودلرصديستخدمونها،الأفقيةا!لساقطباسمتعرف

تتمأرضوممط،الطريقحرمباسميعرفلمااللازمة

الجبلية،النتوءاتوتسوية،الطرقاتلإقامةحيازتها

هذهوتوضح.الجانبيةوالمنحدرات،المفتوحةوالمجاري

ودرجاتبالتحديدالطرقمواقع،كذلكالأفقيةالمساقط

وألمجاريالجسورمواضمعإلىإضافةومنعطفاتها،ميلها

السفلية.

الكبيرةالمدنحولالطرقهذهتبنى.الجانبيةالطرق

ازدحامعنبعيداالمدينةوسطإلىالوصوللتيمسيروالصغيرة

بها.المروريةالاختناقاتمنوالتقليل،الرئيسيةالطرق

على،معهلمجقاطعباخرطريقالتقاءهى.التقاطعات

المركباتعلىيحتممما،الأحيانأغلبفيواحدمستوى

دورهاتنتظرأنوجنوبا،شمالآأووغربا،لثمرقاالمتجهة

ويحدث.البدائلأحدالدواراتوتشكل.التقاطعلعبور

بالغعبورهاتجعلمنحرفةبزواياالطرقتتقاطعأنأحيانا

مناطقاستخدامإلىالمروربمهندسىحدأمما،الخطورة

تقوم،الأمانجزرباسمتعرفالمعبدةالمساحةعلىمحددة

أجودأما.الصحيحةمساراتهاداخلالمركباتبحصر

الكاملالفصلبهايتمالتيف!أمانا،وأكثرهاالتقاطعات

باسمالمعروفالنوعشيوعاوأكثرها.الطريقمساريبين

الداخليةالتقاطعمنعطفاتتشبهإذ،البرسيمورقةتقا!

وثمة.البرسيمنباتلأوراقالرباعيةالاستدارات،المنحدرة
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مساراتهاتأخذ،المماسةباسمايعرفبساطةأكثرنوع

ا!شخدامويكثر.المعينلشكلالمنحنيالنسقالمنحدرة

معه.يتقاطعفرعيبآخررئيسيطريقلربطالماسيالشكل

تطرأ،السريعةاسمياراتطرقمنطريقانيتقاطعوعندما

منعددعلىتشتملتعقيدا،أكثرتقاطعاتإلىالحاجة

.المنحدرةزالمساراتالجسور

جديدطريقتشييدمهامأودى.الطريقانحداردرجة

لحرمالأرضيالحيزفيالتصرفحقعلىالحصول

هدموأحياناجذور،اقتلاعأوأشجاركقطعالطرلق،

بفضلالمتاحةالعملياتتمتدوعندئذإزاحتها.أو،مبان

بطريقةالمنحدراتعملفيبدأ،الطريقحرمحقولى

!اأضخمةاأخربةاجرافاتاستخدامبعدهايبدأ.تحضيرية

غرفة-حجمافي-الأتربةمنضخمةكمياتبنبشتقوم

أضلالاصىشوكاتهاتمعرسإذ.واحدةحركةفيونقلها

،الوديانمنخفضاتفيتهيلهاحيثإلىالاتربةفتنتقل

يسير.ميلأو،طفيفةانحداردرجةفيطريقاتمهدثمومن

منالوقلأساساتالملائمةالتربةنقلأحيانايتم

انحداراتتسويةوأثناءالمو!.عنبعيدةتكونقدأماكن

كبيرةأنابيبوهى،السفليةالمجاريبناءيجريالطريق

يجري.الويقأسفلتركيبهايتمالأمطارمياهلتصريف

مياهلتوصيلالطريقجانبىعلىجداولشقكذلك

التسويةمنالفراغوبعد.السفليةالمجاريإلىالأمطار

زالمجاري،الجبليةوالنتوءاتالمرور،لمساراتالتحضيرية

أرضيةتدكيكشمالطريهت،حرمحدودوفقالمفتوحة

.المطلوبوالشكلبالمناسيبسطحهوتسويةالطريق

وفقتسويتهمنالفراغبعدالطريقيرصف.الرصف

سمكذاتبطقةالرصفويتم.المطلوبةالتحدردرجات

السفلى.الترابيةالطبقةمنتحملاأكثرموادمنمحدد

مدىعلى،كبيرةلدرجةونوعهاالرصفمادةوتعتمد

وثقلها.الحركةكثافة

بعضفيالسفلىالطبقةلتشكلالتربةمنأنواعتخلط

الموادببعضالترابيةالموادخلطيمكنكما.الأماكن

أنواعخلطيجريكماالجير.أوالإسمنتأوالكيميائية

فتصير،وتتصلبلتتماسكبالتربة-القار-الأسفلتمن

الطرقمعظمفيالسفلىالطبقاتوتقتصرتحملا.أكثر

وأالمكسرةالحجارةأوالحصباءعلىالمروريةالكتافةقليلة

سطحهاإلىيضافوقد،التعدينمحلفاتمنغيرها

الواقية.الطبقةباسماتعرفالأسفلتمنرقيقةطبقة

العاليةالمروريةالكثافةذاتالوقأسطحفيويراعى

وسطىبطبقةتدعمإذ،التحملعلىالقدرةبالغةتكونأن

وهي،السفلىالطبقةعلىتفرش!المسفلتةالحصباءمن

دكهايجريالحصباء،أوالمكسرةالحجارةمنمكونة

منأجودأنواعوثمة،بالأسفلتفجواتهاتملأث!اجيدا،

وأالحصباءمنالمكونةموادهاتتميز،المسفلتةالحصباء

آلياتتقوم،بالأسفلتالخلطسابقةبأنهااشملأوالحجارة

وتبليطهاهصرهايجريثم،الأساسإلىباضافتهاارصف

أحياناالرصفمنالنوعهذايعرف.الثقيلةالرصفبآلات

السوداء.بالطبقةالتبليطباسم

منآخرنوعاوالخرسانةبورتلاندإسمنتخليطيشكل

والإسمنتالرملمنوش!صن،الطرقتبليطمواد

كلاوفىالم!سسر.الحجرأووالحصباءوالماءالبورتلاندي

،الركاميقوم-والخرسانيالأسفلتي-التبليطمنالنوعين

وأالأسفلتويشكل،البدنمقاموالحجر،اشملأي

أعابضة.االمادةالإسمنتا

التيالحوادثعددمنتقللالجيدةالإضاءة.الإضاءة

مصدريكونوي!ظد.المشاةأوالمركباتلهاتتعرضقد

الشاحناتمصابيحالريفيةالطرقفيالوحيدالإضاءة

منالوعرةوالأجزاءالمزدحمةالشوارعأنإلا.والسيارات

بأعمدةالشوارعإنارةوتتم.العلويةبالإضاءةتزودالطرق

تقريبا.م06تبلغمسافاتتفصلها،الجانبينعلىإضاءة

يحصربنسقتصميمهاتمعاكسةأغطيةالمصابيحولهذه

السائقين.أيتيؤذيأندونالطريقعلىوهجها

منخاصةأنواعزرعيكثر.الطريقجوانبتحسين

مجاريهالحمايةالطريقجانبيعلىوالمتسلقاتالحشائعش

منكثيرةجوانبتزدانكما.المياهتجرفهاالتىاكتربةمن

مننمطوهووأشجار.شجيراتمنبهايزرعبمااعرقا

يعتريماإزالةفييساعدالمساظر(!هندسةالموا!تنسيق

وتساعد.الريفيةالمناطقبهاءمنويزيدملل،منالترحال

حركةتسببهاالتيالضوضاءامتصاصفيأيضاالأشجار

مرافقتتوافرالطريقبطهولفسحاتبعدوعلى.المركبات

جانبيةمرافئأوالرحلاتمنتجعاتأو،السياراتخدمة

تناولأوللراحةالسائقونبهايتوقف،للسياراتصغيرة

الجميلة.المناظرعلىالسائحونمنهايشرفأو،الطعام

اختباراتمعظمتنحصر.والبحوثالاختبارات

أنواع:تشملاختباراتخمسةمنواحدفيالطرق

.والبحوثوالإنشاء،،المعداترالتحتمييد،ومواد،التربة

وأالجفافبهايحدثهماب!صفيةالتربةاختباراتتهتم

منالتربةتتحملهماأقصىورصد،تغيراتمنالرطوبة

إجهاد.

وإجراءدوريا،فحصهاشم،الطرقبناءاستمرارومع

الاختباراتوتستمربنائها.موادعلىالإجهاداختبارات

التثقيبأجؤةباستخدامتشييدها،منالفراغلعدحتى

حشواتومن،الخارجيقبليطهامنعيناتلفحصالآلية

أشبهبطريقةهذايتم،السفليةوطبقاتهاأساساتها،
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المج!.الفجواتوملءالنتوءاتوإرالة،والشجيراتالأعشا!منوتسطفهالأرضسطعبكشطضحمةجرافاتتقوم.الطبيعيةفيةالأرتجهيز

.حيدةتسويةالكبيرةالتربةلقلآلياتبوساطةسدهاتمالتىالكبيرةالشقوقتسويةوتتم

المستخرجةالحشواتهذهوتبين.تفاحةلبابباستخراج

معرفةالحشواتهذهاختباراتوتمكنالتبليطسمكمدى

الرصف.متانة

الطرقصيانةتتمكيف

الطرقتبلى.السطحتبليطواعادةالتلفترميم

ماإلىالطريقسطحوإعادةصيانةإلىفتحتاجتدريجيا،

فيوالثلوجالجليدإزالةأيضاالصيانةتشمل.عليهكان

المملكةفيهوكماالمترأكمةالرمالوإزالةالأوروبيةالدول

المروروعلاماتالخطوططلاءوتجديداسمعوديةالعربية

تشذيبتشملكما.الطريقسطحعلىالتحذيرية

والعناية،الفوقيةالمرورعلاماتوتركيب،الحشائش

والجسور.الطريقوجوانب،المزروعةالأحواضبحواف

إلىالمشابهةوالموادبالحصباءالمرصوفةالطرقوتحتاج

مكوناتهاإنإذباستمرار،أسطحهانعومةعلىالحفاظ

بفعلوالتفتتللإزالةتتعرضماكثيرا،وغيرهكالحصى

تعويضها.يوجبمما،السنينمرعلىالتعريةعوامل

بموادبترقيعهاالأسفلتيةوالحوافالأسطحترميميجرى

التبليطفيعيوبعليهاتظهرالتيالأماكنفيجديدة

السفلى.الأرضيةالطبقةضعفأو،المركباتسيربسبب

منالواقيةطبقتهاتجديدإلىالأسفلتيةالطرقمعظموتحتاج

كلكاملاتجديداالتبليططبقةتجديديتمكمالاخر.وقت

عاما.أهأو1.

الأجزاءوإزالةبحفرالخرسانيةالتبليططبقاتترميمشم

يستخدمماوعادة.جديدةبخرسانةوامستبدالها،التالفة

الأسطحعلىتظهرالتيالشقوقسدفيالأسفلت

تجديداالقديمةالأسطحمنالكثيرتجديديتموقد،الخرسانية

بلاطاتأوالسطحمنأجزاءهبوطحالاتوفيكاملا.

استوائها.إعادةأوإصلاحهايتمالخرسانيةالرصف

منخاليةالطرقحفظيجبوالجليد.الثلوجإزالة

ذإالشتاء،فصلخلالالباردةالبلدانفىوالجليدالثلوج

.العاممدارعلىالوقهذهمعظمتشغيلالحاجةتقتضى

علىالطريقبمحاذاةالأماكنبعضفيجليدحواجزوتقام

الجليديةالعواصفهبوبجانبمنم03إلى15بعد

الوأقعالحيزفيالرياحبفعلالمتراكمالجليدفينحجز،عادة

سطحعلىتراكمهمنبدلآالحواجزوهذهالطريقبين

الطريق.

مدببةأو،مستقيمةأماميةبأنصالآليةجرافاتوتقوم

الطريق.علىالمتساقطالجليدبجرف3)في(كحرف-

محاريثتستخدم،كثيفةجليديةتراكماتحدوثوعند

نإإذ،الدوارةالمحاريتكفاءةأنواعهاوأكثرلإزالتها،آلية

المتراكمةالكتلتفتيتتتولىمقدمتهافيلولبيةمديةلها

علىتذروهمروحةباتجاهالوراءإلىوسحبهالجليدمن

الطريق.جانب

أحيانفيوالرملالكيميائيةوالموادالملحويستخدم

لتزلجمنعاوالجليدالثلجيغطيهاالتيالطرقعلىكثيرة

عليها.المركبات

الطرقنفقاتتدفعكيف

الطرقبناءالقوميةوالحكوماتالمحليةاسملطاتتتولى

وصيانتها.

يتولىالأوروبيةالدولبعضفي.المحليالتمويل

السكانجماعاتوصيانتهاالوقإقامةعلىالصرف

المحلي.الحكملسلطاتيدفعونهاالتيالضرائبمنالمحليين

أ
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لمقاطعاتالبلديةأصالمجامعالمتحدةالمملكةحكومةتقوم

بإقليموالجزرالمناطقأصومجا-وويلزإنجلتراإقليمي

.الموجودةالطرقوصيانةتحسينفيبالمشاركة-أسكتلندا

وأسكتلندا،ويلزبإقليميوفروعهاالمواصلاتإدارةوتتولى

إنشاؤهيجرىوماالجديدةالسياراتطرقعلىالصرف

ول)إيه(الدرجة-الممتازةالدرجةطرقمنوتحسينهوترميمه

علىالإشراففىالمساعدةأيضاالمحليةالسلطاتوتتولى-

المستوىعلىالممتازةالطرقوإنشاءاتالسياراتطرق

بالإشرافالشماليةأيرلندافىالبيئةإدارةوتقوم.الإقليمي

الجمهوريةفيالبيئةإدارةأما.الطرتإنشاءعملياتعلى

عملياتعلىإشرافهافيقتصر-الجنوبيةأيرلندا-الأيرلندية

.ط)أل(والدرجة+)تي(الدرجةطرقوترميمإنشاء

جزءبتخصيصأستراليافيالفيدراليةالحكومةوتقوم

لدعم،النفطوارداتمنتجبيهاالتيالضرائبمنيسير

هذهسلطاتوتعتمد.المحتلفةالولاياتفيالطرق

قيادةوتراخيصتسجيلرسوممنعائداتهاعلىالولايات

.الطرقعلىللصرفرئيسيامصدرابوصفها،المركبات

مساطقهاشوارععلىبالصر!المحليةالسلطاتتقومكما

أسقارات.اوملاكالس!طنمنتحبيهاالتيالعوائدمن

وارداتمنالضريبيةأسائداتاعلىنيوزيلنداوتعتمد

المحلية.موالرسوالمركباتوتراخيص،النفط

تاريخيةنبذة

أقدممنذالطرقالإنسانعرف.الأولىالطرق

مئاتقبلبإنجلترا،الرئيسيةقالم!إبعضكانتالعصور.

بها.المحيطةالأراضياعنمرتفعمستوىعلىتقام،السنين

أتربةمنالطرلقوسطعلىيهالمابسببذلكوكان

الطرقباسمتعرفصارتحتى،الجانبيةالمجاريحفر

الخاصةالطرقأماالمسافرينأمملمفتوحةوكانت،المرتفعة

الفرعية.الطرقباسمتعرففكانت

نشأماهىالعافمعرفهاطرقأولتكونأنالمرجحمن

طعامهمرافقبينالحيواندبيببفعلومسالكدروبمن

قامواكماالصيد.عنبحثاالبشرارتادهاوقد،وشرابه

والطعامالماءعنبحثهمأثناءوممراتدروبمنمثلهابشق

عنبحثهمأثناءيقتفونهاآثاراالمكتشفونواتخذها.والوقود

.جديدةمناطق

الأوسطالشرقمنطقةفيولىالأالوقشيدتوقد

عامحوالىفيقصيرةبفترةالعجلةاختراعبعد

والمدنالقرىبينالتجارةتطورورافق..مق0003

الدروبمنمغايرةأنواعاستحدات،وال!صبيرةالصغيرة

الوقشبكاتاقدممنواحدة.التجاريةالقوافلوطرق

رومايربطكانتالذيالحرير،لتجارةالقديمالويقكان

علىتزيدلمسافة،بالصينالميلاد،قبلوأوروبا،

لجلبالقديمالطريقهذاالتجاراستخدموقد.كم007.9

.فارسوبلادوالهندتركستانعبرالصينىالحرير

الحجارةمنأكواما،للطرقالباكرةالعلاماتوكانت

معالمكانتكماالويق.جانبىعلىفسحاتب!تتترك

بسلخالأشجارلحاءرسمالغاباتتخترقالتيالدروب

وقطعه.منهجزء

والأترسكانيينوالقرطاجيينالمصريينمنكلقاموقد

الذينالرومانكانقاطبةبناتهاأفض!أنإلا.الطرتببناء

يرصفونوكيف،صلدةأساساتأ!ايضعونكيفعرفوا

انحدارهاجدوىعرفواكما.المسطحةلالحجارةجوانبها

الجانبينإلى-الطريئحدبةيسمى-المنتصفمنالطفيف

جانبيعلىالمجاريمهندسوهموأقام.المياهلتصريف

بناءمنالرئيسيالغرضوكانبعيدا.المياهلتحملالطريق

داخللآخرمكانمنجيوشهمانتقالالطرقهذه

المتراميةالطرقهذهوتميزت.الرومانيةالإمبراطورية

نؤاحولها،الالتفافمنبدلآالتلالفوقبامتداداتها

طرقمنالرومانلناهماوبلغ.المت!!املشبهلاستوائها

مازالكم،000.08علىيزيدماإمبراطوريتهمدأخا!

.الانإلىيستخدمبعضها

أوروبافيالطرقمعظمكانت.الوسطىالعصورفي

ماهناكيكنفلم.الغاباتفىممستصلحةدروبمجرد

علىتتمكانتالناستنقلاتمعظمإنإذ،الطرقلناءيبرر

العهود،تلكفيشهرةنالطريقثمةوكانالجياد.ظهور

ونشستربينماامتدبإنجلترا،الزوارطريقباسمعرف

تجرهاالتيالمركباتقوافلظهورأدىوقد.وكانتربري

أدىكما،أفضلطرقإلىالناسحاجةتزايدإلىالجياد

يلزمقانوناالتشريعيةتيرنبايكمقترحاتإجازةإلى

الطرقوتبقىلصيانتها.رسومبدفعالطرقمستخدمى

أواخرفيبأس!ضلندا،ويدالجنرالشيدهاأخىاوالجسور

مهارته.علىشاهداالميلاديعشرأضامنااغرنا

الثالثالقرنمنالجنوبيةبأمريكاالإنكاهنودوقام

مدنهمبربطالميلاديعشرالسادسالقرنإلىعشر

كم.أ6ر...طولهابلغالطرقمنبشبكةببعضها،

الطرقبناءمجالفيواحدرجلإنجازاتوفاقت

أسكتلنديا،الرجلكان.زمانهفيغيرهينجزهلممابأوروبا

فىبإنجلتراالطرقبناءبدأوقد.آدممكلودونجونيدعى

طورأنبعدصيتهوذاعالميلاديعشرالتالممعالقرنأوائل

مازال،مكآدماسمعليهأطلقالوقأسطحلتبليطأسلوبا

افورةانظر:.الانإلىالطرقلبليطفييستخدم

الصناعية.
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الطلبازدادام009عامبحلول.الحديثةالطرق

الماشيةومربوالمزارعونأبدىإذ.الجيدةالطرقعلى

حتىالحديديةالسككمنقريباالطرقإيصالفيرغبتهم

إلىوقطعانهمالحقليةمنتجاتهمشحنمنيتمكنوأ

الطرقإلىالحاجةازدادتام009عاموبعد.الأسوأق

المتناميالاستخدامإثرألاتجاهاتكلفىالجيدة

طرقبناءوبدأ.والحافلاتوالشاحناتللسيارات

العشرينياتفىوألمانياإيطاليامنكلفيالسيارات

تصاعدتثمالميلاديالعشرينالقرنمنوالثلاثينيات

-1)939الثانيةالعالميةالحرببعدالبناءعمليات

فيالمركباتأعدأدفىالسريعةالزيادةلتوأكب1(،459

أقطارفيأنشئتقدجديدةطرقوكانت.الناميةالبلدان

والتصنئ.التحديثبرامجمنجزءا،الناميةوإفريقيااسيا

الطرقتمتدحيثكأ!شراليا،البلدانمنكثيروشهدت

بتوفيرعنيتللتشييدبرامجكم4).00منلأكثر

،العاممدارعلىوالصلاحيةالأتربةمنوالخلوالصلابة

الرئيسية.الوقلكل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

طرق

بورماطريقممر،أوريجونطريق،أبيان

كنداعبرالسفرطريقوممرنفق،سمبلونطريقألاسكا،

والميانةالتشييد

ئيبالكصالضوءالحسراسملتلأا

القنطرةالمرورحركةوالحرسانةالإسمنت

النمقالحصباءالبرق

الارتفاقحقالجرافة

صلةذاتأخرىمقالات

لودونحون،آدممكالسيارةالحافلة

والمواصلاتالنقلالشرطةالقديمةروما

الروماليةالطرقالسلامة

بدأرومانىودرب،قديمبريطانىطريقإكئيلدطريق

ويمتدإنجلترا.شرقإلىإنجلتراغربيجنوبمنالأصلفي

بالقربالتايمزنهرويعبرداونز،بركشايربلدةجنوبحول

يمرهناكومن.شيلترنجبالأعاليويتبع،غورجمن

ووشمنطقةحتىأثارهتتبعويمكنستابلدأنمنبالقرب

الشرقى.الساحلعلى

الرومانية.الطرقايضا:أنظر

3791عاميبينبناؤهتمطريقيورماطريق

حربهاأثناء،الصينإلىالحربإمداداتلنق!!أم389و

للصينخلفيكبابالطريقهذاأفادوقد،اليابانضد

الصين.لساحلاليابانيالحصاربذلكتفادتحيث

عاملألفوستينمائةنحوالويقهذاببناءوقام

كانالطريقفأساسجمة،مصاعبتحتوبورميصينى

مسحوقةبحجارةممتلئاوكان،ضخمةصخورمنمكونا

عبرأكمو01.نحومخترقايمتدوكان،الطينيعلوها

إلىبورما،إلىلشيومنكثيفدغلوخلال،الجبال

بعضفىيتبعالطريقوكان،الصينإلىومنهاكنمئ!

الجنودالممتولىوقد،القديمبولوماركوممرالأماكن

عاموأغلقوهببورما،المارالطريقمنجزءعلىاليابانيون

.أم429

الثانية،العالميةالحربنهايةوقربام459عاموفي

جديد،بطريقبورماطريقالمتحالفةالقواتربطت

الموحدالطريقوأتاحبالهند،ليدومنويبدأليدو،هوطريق

الصين،إلىالهندمنيمتدكم،ار736طولهإمداديقطر

وقد،اليابانيينهزيمةفيهامادوراالطريقهذالعبوقد

تيمناستلولطريقباسمالطريقهذااسمأخيراأستبدل

مسرحفىالأمريكيةالقواتقائد،ستلولبجوزيف

الثانية.العالميةالحربفيوالهند،وبورما،،الصينعمليات

إدىالجديدةالبضائعيوصلطريقالتجاريالطريو

النفيسةالشرقيةالمنتجاتوصلتفقد،والمجتمعاتالمنازل

البلدانأخذتثم،الماضيةالعصورفيالغربيةأوروباإلى

إلىأدىمما،المصنوعةوالمنتجاتالخامالموادتبادلفي

عملتكما.التجاريةالطرقطولعلىكبيرةمدنظهور

مما،الشعوببينالاتصالزيادةعلىأيضاالتجاريةالطرق

الطرقأثرتوقد.والعاداتالأفكارتبادلإلىأدى

أدىفقدكبير.بشكلالإنسانيةالحفكمارةنموفيالتجارية

إلىالأوسطالشرقفيالمسلمينمعالتجاريالتبادل

العصورفىالجديدةوالمعارفالبضائعمنكثيروصول

الإيطاليالتاجررحلاتكشفتوقدأوروبا،إلىالوسطى

بالصينالمتعلقةالمعلوماتمنكثيرعنالشهيرةبولوماركو

المغولية.وال!مبراطورية

قائمةالتجاريةالطرقكانت.القديمةالتجاريةالطرق

فقد.الحضاراتانتشارمعوأتسعت.البدائيةالشعوببين

البحرإلىالغربيةآممياعبرالقدماءالسومريينقوافلرحلت

البحريةالطرقالفينيقيوناستخدمكما.المتولحمطالأبيض

وإيطالياالممياووسطواليونانمصرجمعالتجاريللتبادل

البريطانية.والجزر

الشرقمنأوروباإلىالنفيسةالبضائعوصلتوقد

الطريقأولها.رئيعسيةتجاريةطرقثلاثةعبرالأقصى

ويرالصينمنيبدأالذيالعظيمالحريرطريقأو،الشمالي

بيزنطةفىوينتهيالأسودوالبحرالخزروبحراسيابوسط

الطريقهذالخطورةونظرا.إسطنبولبمدينةالآنالمعروفة
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الطريقإلىالحريرتجارةتحولتفقدبموتكلفتهالبري

بالخليجالأولحطالويقهذاويمر.الأوسطالتجاري

البحرساحلعلىإماينتهيث!االفراتوواديالعربى

التجاريالطريقأما.دمشقمتلالسوريةالمدنأوالأسود

الهنديةالقارةحولويمرأ!همينامنفيبدأالبحريالجنوبى

يصلأنإلىالبرعبريستمرذلكوبعدالأحمرالبحرثم

الطريقأضجاراواستخدممصر.شمالفيالنيلنهر

بمسيلانمنواللؤلؤالبهاراتلحملالجنوبىالتجاري

ومنالهند،منالنفيسةوالأحجاروالبهاراتوالقطن

والبخور.القرفةالعربيةالجزيرة

العالممعالرومانيةالإمبراطوريةتجارتاجركما

امتدالرومانيةالإمبراطوريةسقوطوبعد.آنذاكالمعروف

أممبانياإلىوصلحتىالألبجبالعبرالتجاريالطريق

مهمادوراالمائيةالمواصلاتوسائلوأدتوألمانيا.وفرنسا

أجضايعاأغدماءاالتجارشحنفقد.الأوروبيةالتجارةفي

وعبرأخربيةاأوروبافيأررأنوبواوالراي!اسميننهرعبر

هؤلاءوتبادل.الشرقيةأوروبافيوالدونالفولجانهري

النبيذ،ونانتبوردومثلالساحليةالموانئفيالتجار

البريطانيةالمعادنمقابلأ!رنسياوالعسلوالحبوب

ال!سباني.والرصاصوالزيوت

التيالمدناستطاعت.الوسطىالعصورطريق

مثلالمتوسطالأبيضالبحرشرقبلدانمعتاجرت

قامكما.قويةتجاريةإمبراطوريةتبنىأنوجخوةالبندقية

إلىبالصفنوصلتالتىالبضائعبنقلالإيطاليالأ!سطول

وإنجلتراأممبانياإلىالأقصىالشرقمنالإيطاليةالمدن

الأراضىاعبرالأخرىأجضائعانقلتكماالفلاندر.وبلاد

أ!اقعةاوالألمانيةالفرنسيةالمدنإلىالألبوجبالالإيطالية

منطقةتجارواشترى.والدانوبالرايننهريطولعلى

والألمانيةالفنلنديةالمناطقمنالبضائعهذهألمانياشمال

وبولنداالبلطيقودولإنجلتراإلىمنتجاتهممعونقلوها

وروسيا.

طرقعنالبحثأدى.جديدةطرقعنالبحث

الأمبدأتفلقد.الاكتشافاتمنعظيمعصرإلىجديدة

الشرقإلىتؤديجديدةطرقعنالبحثالأوروبية

التيالأخطاروموأجهة،الباهظةالمكوسد!وتجنبهم

منوتمكنهم،الأقصىأصشرقاإلىرحلتهمطريقتعترض

دولفرضتهاالتيالمرتفعةوالأسعارالقيودمنالتخلص

البضائع.علىالإيطاليةالمدن

المكتشفينمنوغيرهكولمبوسرحلاتفتحتفقد

بحريةطرقوازدهرتجديد،عالمعلىالناسأعين

.التجارةفيتتحكمتجاريةشرحصاتوأنشئت.جديدة

والجزرالهندبينالتجارةطوروامنأولالبرتغاليونوكان

علىوسارالأسبانأثرهمواقتفى.أوروباوبينالإندونيسية

أدىوقدوالإنجليز.والفرنسيونالهولنديونالمنهجلفس

الختلفة.البلداناستعمارإلىالتجاريالنشاطهذا

الطرقحصريصعب.المعاصرةالتجاريةالطرق

أنحاءجميعفىوتشعبهال!صرتهانظراالمعاصرةأضجاريةا

فيتنتشرالحديديةالس!سكوشبكاتشالطرقأ*.أحاا

البحارفيالبضائعبحملالسفنوتقوم.الختلفةالقارات

العالمية.المائيةوالممرات

الاستيطانبمالتجارة،الجغرافيةالكشوف:أيضاالظر

الاستعمار.بمحياةأمريكا،في

الطيرالى(.حطوط)تشغما!المجرانانظر:.اوويا!لق

عدىنقطتينبينطريقأقصرالكيرىالداشةطريق

دائرةأيالكبرىالدائرةر.استقامةوأكثرهاالأرضسطح

طولهوطولها،متساوييننصفينإلىالأرضيةأحصةاتقسم

الخطأنالمسطحةالخرالطأغلبعلىويبدرالامشواء.خ!أ

الدائرةطريقويظهر.مكانينبينمسافةأقصرهوالمستقيم

الخرائطولكن.طويلمنحنيش!سلعلىغالباالكبرى

مسطحةفالخرائطلس!إلارض.الحقيقيةالصورةليحست

علىنقطتينبينمسافةأقصرفإنلذا،كرويةوالأرض

فقط.الأرضيةالكرةعلىبسهولةتجدهاأنيمكنالأرض

تمرالتيالكبرىالدائرةطولعلىتقعالمسافاتأقصرإن

.الأرضسطحعلىلقطينبتمسافةأقربالكبرىالدائرةطريق

المركزيالمماسيالإسقاطخريطةباسم)أعلى(الحرائطس!عيثير

أخرىخريطةأيأما.مستقيمحطأسهعلىالكرىالدائرةطريئ!إلى

ذلك.تبيرفلا)أسفل(مركاتورحري!هةفيهامما
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يسمىالخرائطمنخاصنوعوهناكالنقطين.على

يشيرالمزولي()المسقطالمركشيالمماسيالإسقاطخريطة

مستقيم.كخطالكبرىالدائرةطريقإلى

كلللسفينةلابدحرفيا،الكبرىالدائرةطريقولاتباع

ويجد.إليهاالمتجهةالوجهةإلىبوصلتهاأتجاهتغيرأنحين

يمكنذأسكمنوبدلأ.السريعالتغيرتتبعفيصعوبةالملاح

المتصلةالخطوطمنبسلسلةالسيرخطيحكمأنللملاح

:الخطوطهذهوتسمى.محددةوجهةخطكليتبع

طريقعبرالختارةالنقطبينوتربطالبوعحلة،اتجاهات

نأللسفينةيمكنالبوصلةاتجاهاتوباتباع.الكبرىالدائرة

ممكن.طريقلأقصرالأقربالاتجاهفيتبحر

بسهولةالكبرىالدائرةطريقاتباعللطائراتويمكن

نظاماتتبعالطائراتمنفكثير.السفنتستطجعهمماأكبر

النظاموهذاالذاتيبالقصورالتوجيهباسميعرفملاحئا

وتستخدم.بدقةالكبرىالدائرةطريقباتباعللطائرةيسمح

تتبعفيالذاتىالتوجيهنظامأيضاالصاروخيةالقذأئف

.للأرضوتعودالفضاءتدخلوهى،الكبرىالدائرةطريق

الذاتي.بالقمورالتوجيهانظر:

ما537سنةالبرتغاليالملاحنونيزبدروكتبوقد

معظمولكن.الكبرىالدائرةطريقفىالملاحةفرصحول

أوائلحتى،الكبرىالدأئرةلطرقوفقاتبحرلمالسفن

وفي.الملاحةطرائقتحسنتعندماعشر،التاسعالقرن

مصمماالكبرىالدائرةطريقأصبحالعشرينالقرنأوائل

الجوية.الوقلأكبر

والمواصلاتالنقل،الطريقانظر:.السريعالطريق

(.الداخليالنقل)تطور

مسافةيمتدطريقكنداعبرالسفرطريق

فهوالعشر.المقاطعاتويصلكندا،عبركم!8...

علىنيوفاوندلاندلمقاطعةالتابعةجونزسانمنينطلق

علىالبريطانيةكولومبيافيفكتورياإلىالأطلسيشاطئ

الاتجا!ن،ذيالطريقافتتاحتموقد.الهادئألمحيطشاطئ

.أم!62عامرسميةبصورةالضريبةمنوالمعفى

منجعل،الطقسأنواعكليلائمالذيالطريقهذا

غربفيوبخاصةمتعددةمناطقإلىالوصولالأسهل

للتطوراتمفتوحةالمناطقتلكجعلكماكندا،

كبيراعدداالطرية!هذهجذبتولقد.الجديدةالاقتصادية

الوطنية.كندامتنزهاتإلىالسياحمن

ريفيلتوكوجبلجلامسيرمتنزهاتالطريقويخترق

يخترقوكذلك.البريطانيةكولومبيافيالوطنيةويوهو

نيوفاوندلاند.مقاطعةفينوفاوتيراألبرتا،مقاطعةفيبانف

هذاطولعلىغرباالمتجهونالسياراتسمائقوويسافر

المدنأكبر،ومونتريال،الأطلسيمقاطعاتعبرالطريق

البحيراتفإقليمكندأ،عاصمةأوتاوا،ثم،الكندية

إلى،الروكيفجبال،القمحلحقولالغربيةفالمروج،الكبرى

فانكوفر.جزيرة

منطقةعبريمرطريقادا!خلياولئيا!يق

النقلومراكب،القواربتستخدمهأنيمكنأرضية

المائيالطريقيكونوقدالسفنأو)البرجات(،التجارية

لرفعهويساتلإضافةللملالحةصالحاجعلنهرا،أوبحيرة

بالمياهالتحكموولممائللاخرمستوىمنخفضهاأوالسفن

الطرقشبكاتمعظمفيوتتوافر.قناةشقأو،مجراهإلى

،ذكرتالتيللإضافاتالثلاثةالأشكالالداخليةالمائية

والأنهارالطيعيةالمائيةالطرقبينللربطالقنواتمستخدمة

المائيةالطرقوتستخدم.التعديلاتعليهااجريتالتي

.والكمياتالأحجامكبيرةالموأدلنقلأساساالداخلية

والفحمالبناء،ومواد،الزراعيةالمنتجات:هذهوتشمل

.والأخشاب،والنفط،والخاماتوالخصبات،الحجري

أنهإلا،غيرهمنأبطأالمائيةالطرقبوساطةالنقلأنوبرغم

بالمقارنةالبضائعهذهمثللنقلبالنسبةأكثراقتصادي

الحديدية.بالسككأوالبريبالنقل

وآسياوأمريكا،إفريقيا،فيالأنهارمنالكثيرويشكل

مثل،المناطقبعضوفي.طبيعيةداخليةمائيةطرقاوأوروبا

فإن،قليلةطرقإلاتوجدلاحيثالكثيفةالغاباتمناطق

هىتكونوقد.والنقلللسفرالوسائلأفضلتوفرالأنهار

أمريكافىالأمازونمثل،الكبيرةالأنهاروبعض.الوحيدة

السفنلملاحةصالحة،الصينفيواليانجتسي،الجنوبية

.بعيدةمسافاتإلىوتسافرالمحيطاتتعبرالتيالكبيرة

أوروبافيالمهمةالداخليةالمائيةالطرقمعظمولكن

قنواتإلىحولتكبرىأنهارهيالشماليةوأمريكا

الأوحالرفعوأدواتوالسدود،،الهويساتبوساطة

حتىوذلك،المعداتمنوغيرهاالأنهار،قيعانمنوالرمل

للملاحة.النهرمنممكنةمسافةأطولاستخداميمكن

منأكثريوجدالأمريكيةالمتحدةالولاياتوفى

عدةذلكفيبما،الداخليةالمائيةالطرقمنكم000.04

الطرقونظامالمسيسيبينهرنظاممثلكبرىمجموعات

تشاركها)التيالعظمىلورانسسانتبحيراتفيالبحرية

إلىالشاطئمنالممتدالمائيةالطرقونظامكندا(،فيها

الاخر.الشاطئ

نظاممنمهماجزءاكانتالداخليةالمائيةوالوق

صالحةهناكالكبرىالأنهارمنوكثيرروسيا،فيالنقل

روسيامنالغربيةالمنطقةفىالموجودةوالأنهار.للملاحة



الاستنتاجيهالطريقة406

البلطية!بحرمنالسفرالمم!شمنتجعلبقنواتمربوطة

.الجنوبفيقزوينبحرإلىالشمالفي

وبلجيكا،،الغربيةأوروبافيالكبرىالأنهارأما

بعضمعبعضهامربوطةفإنهاوهولندا،وألمانيا،وفرنسا،

المائيةالوقمنمتطورةواحدةشبكةلتشكلبقنوات

الداخلية.

اسعةرامتداداتتستخدمأنالسفنلإمكانأنوبرغم

معظمافإن،بالفعلذلكتفما!وهي،المائيةالوقبعضمن

منأفتتأوالقنواتالأنهارعلىالتجاريالنقلحركة

دفعقوةوذومفردوبعضهاالبضائ!لنقلطوللةمراكب

يجرهأوويدفعهبعضإلىبعضهمربوطوبعضها،ذاتية

واحد.سحبزورق

منكثيريستخدمآمميا،شرقيوجنوبالصينوفي

والنقل،،الأسماكلصيدالداخليةالمائيةالطرقالناس

.والتجارة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

أ!اغسااأحظمىاالمحيرات

الأطلسىاأ!ساح!!ا!اكأا!صرأصربت،المحريلوراسسالت

هولنداروسيا

بهاالتيالاستدلالعمليةالاستنتاجيةالطريقة

علىالمبنيالمنطقيبالاممتنتاجمعينةنتائجإلىنتوصل

المؤمنينك!:تقولفرضيةبقبولبدأنافإذا.معينةفرضيات

عننتحدثوحينما.أخإبراهيمإذن،مؤمنوإبراهيمإخوة

مقبولة،إنها:نقولالمنطقيبالتعليلإليهانتوصلالنتالإلتي

بنأضمييزامنلنالابدلأنهوذلك.حقيقيةإنها:نقولولا

فعلا.قائمماهووبين،المنطقيالتسلسلعلىالمبنيةالنتائج

وأ،عقائديةمقالاتالأوليةالفرضيةتكونأنويمكن

وللتوصل.سابقةاممتنتاجاتعلىمبنيةنتائجأوافتراضات

الاستنتاجيةالطريقةتستخدم،مقبولةاستنتاجاتإلى

الفرضياتتركيبعلىتستخدالتيالقوانينمنمجموعة

الاستنتاجيةالطريقةتستغلالتيالعلومومنوالنتالق

الطريقةأما.المنطقوعلم،الرياضياتواسعا:استغلالآ

.والاستنتاجالاستقراءبنالمزجفتتطلبالعلمية

المنطق.؟لعلما:أيضاان!

الحروفتوافقيةأوالحروفارتباطالصوئيةالطريقة

أيضاالصوتيةأطريقةاوتشم!!،المناسبةكلامهاأصواتيم

في.ال!طمةشيالحروفاستخدامتحكمالتيالمبادئفهما

كلمةصوتفهماعلىالصوتيةالطريقةتساعد،القراءة

الصوتيةالويقةفتساعدناالهجاء،فيمألوفةغيرتكون

نسمعها.التيللأصواتالمناسبةالحروفكتابةعلى

وأالتركيبطريقعنالصوتيةالويقةتدريسيمكن

أصواتالطفليتعلم،التركيبيالمنهجفي.التحليل

.القراءةتعلمقبلعادة،الحرفوتركيبات،المفردةالحروف

ينطقأو،يركبالطفلفإن،الشائعةغيرال!طمةحالةفي

يطورالتحليلىا!لنهجوفي.الكلمةتكونالتىالاصوات

أثناءهذايحدثبالنظر.يعرفها،حطماتمجموعةأ!ف!11

أصواتها،وفقال!طماتأطفلايحللأحيرا،،القراءةتعلما

،الحرفمنصوتكلأ!فلايفهمأطريقةابهذه

منبدلأالحروفبعضاستخدامإلىتؤديالتيوالأسسباب

ويتعلمالمبادئأو،الأسبابهذهأطفلايطبقثمغيرها.

يفضلونالمعلصنومعظم.الجديدةأمملماتاأصواتإدراك

أضحليلي.االمنهج

،وعيوبمزايالهاالصوتيةأطريقةافإنالقراءةوفي

تركيبإعادة،الممكنمنتجعلالصوتيةالويقةفمعرفة

صحيحهذابالنو.المعروفةغيرأحطماتامنكثيرأصوات

وأحرفكلفيهايمثلالتيأطغاتأضسبةباخاصبش!ص!!

واحد،حرففقطيمثلهصوتوحص!احدا،رصولارمز

فإن،الإنجليزيةاللغةفىأماكبير.لحدأعربيةاأطغةافىكما

الطريقةفإنولذا،متوافقةغيرالأصواتبينأ!لاقةا

المستخدمةالوحيدةالوسيلةهيكانتإنقاصرةالصوتية

قدمختلفةحروفالأنوذأسك،الشاثعةغيرالكلماتأضعلم

.الصوتنفستمثل

لأيأساممياجزءاالصوتيةالطرلقةالمدرسونيعتبر

فيالكثيرةأضناقضاتابسببولكن.فعالقراءةبرنامج

إضافيةوسائلباستخداميوصونفإنهم،الإنجليزيةاللغة

الشائعة،غيرللكلماتنطقهتحسينعلىالقارئلمساعدة

علىالتعرفكيفيةالقارئتعليميتمقد،المثالسبيلعلى

وجذورها،ونهاياتها،الكلماتببداياتالجديدةأ!لماتا

ومقاطعها.

.القراءة؟النطق؟علم،الأصوات:أيضاانظر

سكانهاعدديبلغ.أوزلكستانعاصمة!

منالشمالإلىطشقندتقع.نسمة8691،و...

إلىالمدينةتنقسم.شرشيكنهرواديفيأفغانستان

حياةيعكسالجديدفالقسموالجديد.،القديم:قسمين

.ومغبرةمقفرةمدينةيمثلالقديمالقسمبينماالحدسةالمدينة

السككطريقعنمثرانوفودسكاتصالاتولطشقند

سيبريا.معالحديديةالس!سكطبخصواتتص!!كماالحديدية

القطن.لنسجومصانع،الصناعيةالمنشاتبعضوبالمديسة

القطية.المنسوجاتلإنتاجالإقليميالمركزوهي

،الميلاديالثامنالقرنفيالمدينةالمسلمونفئالعرب

عشرالثالثالقرنشيخانجنكيزعليهااستولىوقد
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عليهاواستولت،أم361عامتيمورلنكثم،الميلادي

.أم865عامالقيصريةروسيا

المجمد.الغذاءانظر:المجمد.الطعام

)الطعم(.الأسماكصيدانظر:.الطعم

الأنسجة.زراعةالجلد،ترقيعأنظر:.الإسويالطعم

الأنسجة.زراعةالجددبمترقيعانظر:.الدالمحيالطعم

نأبعدأثيناحكومةعدىأطدقاسمالثلاثونالطغاة

والرجال..مق404عامالمدينةعلىالأسبرطيوناستولى

اسمباختصارعليهمأطلق،الوقتذلكفيحكمواالذين

مجموعتهقريطياسالبارزالأثينيالسياسيوقاد.الثلا"نون

علىأثينا،دمشوربإصلاحبالقيامتكليفهمتموقد.القوية

حاولوا،أتباعهوبعضقريطياسأنغير.محافظخط

المرعبعهدهمانتهىوقد.دائمةعسكريةحكومةتنصيب

أثينا،إلى،القديمةالديمقراطيةأعيدتعندما،.مق304عام

منمجموعةوهناك.المدينةالأسبرطيةالقواتوغادرت

حواليالرومانيةالإمبرأطوريةعلىالسيوةحاولواالمدعين

.الثلاثونالطغاةاسمكذلكعليهماطلقوقد،م026عام

-ا092هـ،752)968-بنمحمدطغلق،

حكمتالتيطغلقلسلالةالثانيالسلطانام(.351

فىطغلقولد.الهنديةالقارةشبهأغلبوجيزةلفترة

بميلادوبشرطفلاكانعندماشمديدأذكاءأظهر.دلهي

مثقفا،ليكونحسنةتربيةتربى.المستقبلفيشجاعمقاتل

أيضا.القسوةوشديدمتسامحاحليما

إسلاميةدولةلتأسيعي!جذريةبمحاولاتطغلققام

منوكثيراالعاصمةنقل.الامنةالحدودنطاقداخل

حوالي(الان)دايولاتابادأوجيرديإلىدلهيمنسكانها

،أم327هـ،728عامفيوذللثجنوبا،كيأ،000

التيالمناطقعلىسيوتهمنالانتقالهذأيقويأنوتمنى

ناجحة.التجربةتكنلمولكن.إمرتهتحتحديثاوقعت

،المالمنبدلآالرمزيةالعملةإدخالمحاولةفيفشلكما

وضد،إيرانفيخراسانضدحملاتهأيضاوفشلت

.الصينيونعليهايسيطركانالتىالشماليةالتلدويلات

عامقتل.المحاصيلودورةالريوسائلبإدخالالزراعةطور

التمردحالاتلإحدىإخمادهأثناءأم351هـ،752

السند.فيقامتالتي

الحاعيتمئفيهالحكمأشكالمنشكلالطغيان

أنهعادةلايشعرالطاغيةوالحاكم.محدودةغيربسلطة

أقصىلاسشخدامأحيانايلجأوقد،رعاياهبرغباتملتزم

سلطه.علىللحفاظالقوةدرجات

فيعشرالثامنالقرنأواخرعلىيطلقماوكثيرا

هذهأثناءففي.المستنيرينالطغاةالحكامعصرأوروبا

العظمىوكاترينابرومسياملكالكبيرفريدريكبذلالفترة

أقصلأالنمسا،إمبراطورالثانيوجوزيفرومميا،قيصرة

والفنود!،التعليموتشجيع،القوانينإصلاحفيجهودهم

تش!رلزمنكلاستحقكما.بكفاءةالبلادشؤونوإدارة

وجوزيفتوسكانيا،ملكوليوبولدألممبانيا،ملكالثالث

لقبالسويدملكالثالثوجستافس،البرتغالملك

الحكامهؤلاءبعضعرففقدالمستنير.الطاغيةالحماكم

تخلوأفقدولذا.متمردينرعايايصنعانوالتعليمالحريةأن

تقريباالحكامهؤلاءجميعوخلف.الالممتنارةفكرةعن

قد"المستنيرونالطغاةلم!الحكامكانماهدمواحكام

خير.منأنجزوه

الحصف.انظر:.الحراريالطفح

الوراثي.التغيرانظر:6.الطفر

الشذوذأيضاوتسمىالبيولوجية6الطفر

فىالوراثةعلمفييستخدممصطلح.الوراثياليولوجى

فيجديدةمعينةوراثيةلأنماطالفجائيالظهورحالة

لتغيراتنتيجةالطفراتهذهوتحدث.والحيواناتالنباتات

التغيرانظر:.الوراثيةالتغيراتاسمعليهايطلقالخليةفى

لإنتاجكأزواجكثيراالجديدةالأنماطوتستخدم.الوراثي

النسل.منجديدةنوعيات

النباتعلىالنباتفيالكثيرةالوراثيةالتغيراتوتؤثر

علىالتغيرهذايؤثرالأحيانبعضفىولكنعام،بوجه

البرعم.طفرةباسميعرفماوهو،النباتمنواحدغصن

،النباتاتلبعض(الكثيرةالألوان)ذاتالمرقشةفالأوراق

البرعم.فيالوراثيةالتغيراتهذهبسببنشأت

منمثلاالسرةذيالبرتقالعلىالحصولأمكنوقد

عاديةبرتقالشجرةعلىالبرعمفيالوراثيالتغيرإحداث

،الطفرةأحدثتهاالتىالنباتاتفيالجديدةالأنماطوتشمل

.الحلوةكيوبيدوبازلاءشيرليخشخالق

الاستيلاد.:أيفئاانظر

الطين،بضغطتكونالحبيباتدقيقرسوبيصخرالطفل

بالطين.الموجودةوالمعادنالكوارتز،منأساساويتكون

رقيقة.متوازيةطبقاتإلىبسهولةالطفلكسرويمكن

ممخرانظر:.والإسمنتالقرميدلصناعةالطفلويطحن

الآردواز.،الرسوبيالصخربمالزيت
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الأولىالمدرورالمسواتفيأما.مممردهاللعبيرصيهقداصعيرااطكملشا.الاجتماعيمموهملىكميراتفاوتايتفاوتودانحتلفةالأعمارذووالأطفال

المراهقة.سيقبلفيماالصغارلمعظمالأهميةعايةفيأمرايعترجماعةأوفرقةإلىوالانتماء،حماعاتفياللعوريفضلونا!مغارافإد

الطفلى

أمشة،3وشمهرا18بينعمرهيتراوخشخصالطفل

يبدأ.الإنساننموفيالأساسيةالمراحلإحدىوالطفولة

ماكلعنالتخليشهراعشرثمانيةبلوغهعندالطفل

منالكثيركانوإنوغيرها،ملابسمنبالرضيعيتعلق

.الحفاظاتارتداءفيالاستمرارإلىيضطرونالأطفال

كما،عادةوالبناتالأولادمعظمطوليتضاعف

.عشرةالثالثةسنببلوغهممراتأربعأوزانهمتتضاعف

مظهرعليهميبدوحتىجنسياالنموفييبدأونكما

مظاهرمنأ!صثيراعلىيشتم!!النضوجأنإلا،الشباب

الطفلسلوكفيتغيراتحدوثمثل،الأخرىالنمو

التغيراتوهذه.واتجاهاتهوعواطفهتفكيرهوعمليات

الذيالراشدالإنساننوعيةأسعاساتحددالتىهيالنفسية

الطفل.هذاعنمميتمخض

سنيبلغلمالذيالشخصذلكهوبالتحديدوالطفل

منتمتدالطفولةفإنالتعريفهذاضوح!وعلىبعد.الرشد

عندهايبلغالتيالسنوهي،الشرينسنبعدماحتىالميلاد

فإنحالأيةوعلى.الكاملأجمدنيانضحهمالبشرمعظهم

ففي.الأخرىالمراحلمنب!ضيرأقصرمرحلةتعدالطفولة

ثلاثمراحلإحدىالطفولةتعدالصناعيةالدولمعظم

هماالأخريانوالمرحلتانالرشد.إلىالميلادمنالناسيعبرها

حتىوتمتدالميلادمنتبدأفاشضاعة،والمراهقةالرضاعة

سنمنالمراهقةوتبدأالعمر.منالأولىشهراعشرالثمانية

المرحلةهيإذنوالطفولةالرشد،سنحتىعشرةالثالثة

يعدالناميةالدولبعضوفي.والمراهقةالرضاعةبنالمتوسطة

الثالثةأوعشرةالثانيةسنبلوغهمبمجردراشدينالناس

النمو.مراحلمنمميزةمرحلةالمراهقةتعدلاحيث،عشرة
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يمثلإذ.أطفالهمنموفيحيويادوراالوالدانويؤدي

للوالدين.الرئيسيةالاهتماماتأحدللأطفالالطيعىالنمو

يختصأحدهما،معنيانالطفلنموفيطبيعىولكلمة

طبيعيةغيرتعدالتيوالعقليةالبدنيةالاضطراباتمنبالخلو

الاضطرأباتهذهمن.المجتمعاتمعظمفيعاديةغيرأو

القليلأنإلا.التشنجيوالشللالعقليوالفصامالصرع

هذه-يكتسبونحتىأو-يولدونالأطفالمننسبيا

الأطفالمنالعظمىالغالبيةفإنولهذا.الاضطرابات

التعريف.لهذاتبعاطبيعيون

امتلاكبمدىفيختصطبيعيلكلمةالثانىالمعنىأما

الطفل.هذامجتمعيقيمهامعينةسماتأولمهارأتالطفل

مقارنةمقبولينعدوأإذأطبيعيينيصبحونهنافالأطفال

معينةسماتأومهاراتلاكتسابهمبالنسبةالأطفالبغالبية

جميعفيللأطفالالطيعيالنموويشتمل.المجتمعيفضلها

علىوكونهمالاخرينمعالاتصالتعلمعلىالمجتمعات

هذهوتعد.المسؤولالواعياسملوكوتعلمالناسمعوفاق

فعلىولذلك،الجماعةلحياةضروريةوالمهاراتالسمات

السماتهذهاكتسابعلىأطفالهمايساعداأنالوالدين

.المهاراتوتلك

مجتمعاتتفضلهاأخرىوسماتمهاراتوهناك

يتوقعالمثالسبيلعلىالصناعيةالمجتمعاتففي.معينة

والكتابة.بالقرأءةدرايةعلىيكونواأنالأطفالمنالناس

يعدقدوالكتابةالقراءةتعلممنيتمكنلمالذيفالطفل

يلتحقلافقدالناميةالمجتمعاتفىأما.طبيعىغيرطفلا

المقابلفيإليهمتوكلوقد،بالمدرسةالأطفالمنكثير

الأطفالهؤلاءيعدوهنا.بالمنزلأوبالمزرعةمعينةأعمال

فيالضروريةالمهاراتاكتسابمنتمكنواإذاطبيعبيئ

يعرفوالمإذاطبيعيينغيريعدونلاوهم.والمزرعةالمنزل

الأطفالفيتشجعالمجتمعاتبعضوفى.والكتابةالقراءة

.والاستقلالكالتنافسمعينةشخصيةسمات

والسماتللمهاراتتبعاالوالديندوريختلفوهكذا

دوريختلفوكذلك.الأطفالفييحبونهاالتيالشخصية

الختلفةنموهممرأحلعندالاطفاللحاجاتتبعاالوالدين

.للأطفالالفرديةللحاجاتوتبعا

نأيمكنالمحاكاةلعب

علىالأطفالتساعد

فربماالكبار.أدوارتعلم

الصغارهؤلاءيتظاهر

فىتتساقمشأسرةبأنهم

يومهمقضاءكيفية

بالجووالاستمتاع

الصحو.
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بينالفرديةأغروقواالطفولةمراحلالمقالةهذهتناقش

كما.بالطفولةالخاصةالمش!!لاتإلىإضافة،الأطفال

أطفالهمالنموالوالدينتشجيعكيفيةأيضاالمقالةتصف

مشابهةمعلوماتعلىوللحصول.ممكنوجهأفض!!على

الرضيع.،المراهقانظر:،والمراهقةارضاعةحول

الطفولةمراحل

البيئةوتتكون،بيئتهعلى!للمف!أالنفسيالنمويتوقف

المجتيم.أفرادذلكفيبماالطفليواجهشيءكلمن

أجهاإيحتاجونالتيالبيئيةالتربيةالأطفالمعظمويكتمسب

الطبيعي.النفسينموهمفي

البدنية،بالعواملالنفسيالنمويتأثر،حالأيةوعلى

الجهازبنموالتعليميةأغدراتاتطورتحأثر،المثالسبيلفعلى

نموهممعدلاتفييتساوونا،فالأطفال.العصبي

للنموا!متعداداتهمتختلفلهدا؟ونتيجة.الجسدي

بمعدلينموالذيالطفليكونأنبالضرورةوليس.النفسي

طبيعي.كيرأقرانهمنأبطأ

اعتماداوذلكمراح!!أربعإلىالطفولةتقسيمويمحن

هي:المراحلهذه.النفسيللتغيرالرئيسيةالمراحلعلى

المدرسة،قبلما!شوات2-،الحابىالطفل-مرحلةأ

المراهقة.قبلماسنوات-4،لىالأرالمدرسيةالسنوات3

شهرأ18منالمرحلةتلكتبدأ.الحابيالطفلمرحلة

البدنىالن!ومعدلويكونالعمر.منأصةأصااالسنةحتى

لهذهالمكونةالثانيةشهراعشرالثمانيةمرحلةفيللطف!!

الثمانيةفيالبدنينموهمعدلمنعامةبصورةأبطأالمرحلة

ولادته.منذتبدأالتي،عمرهمنالأولىشهراعشر

معظهميستيمالعمر،منشهراعشرأضمانيةاوببلوغ

لمسافاتويهرولونويمشون،أنفسهمإطعامالأطفال

منالقليلويقولونالبناء،مكعباتبعضويصفون،قصيرة

الذيالطفليتحسنأنالمتوقعومن.المفهومةالكلمات

البالغينالأطفالمعظمأنإلا،المهاراتهذهكلفييحبو

لفكرةاثنتينأوكلمةإلايستعملونلاعامينالعمرمن

.الكلماتهذهمعنىمندائماالوالدانيتأكدولا.كاملة

لم!اللبن"لمضاعأولم!لبن"يقولالذيالطفل،المثالسبيلفعلى

لممكبت"لقدحتىلم"اللبنبعض"أريدمنشيءأييعنيقد

منعمرهممنالثالثةعندالأطفالامعظمويتمكن"!.لبني

.مفيدةكاملةجملةلتكوينالكلماتبعضربط

عطمةزيادةيعدوهذا،كلمةتسعمائةنطقويستطيعون

والذيشهراعشرالثماليةسنعنداللغويقاموسهمفي

كلمة.02و01بينالعادةفييتراوح

الذينالأطفاللدىوالتخيلالتقليدقدراتوتتحسن

بالطرافةالتقليدأنواعبعضوتتسما.كبيرةبدرجةيحبون

ويكون.الحيواناتأصواتتقليدمثلوذلك،الانتباهوشد

كما،حيخيالالمرحلةهذهفيالأطفالمعظهملدى

نأيدعونأويتظاهرونفقدالادعاء.أوالتظاهريحبون

الدراجةهذهأنأو،الشايمنكوبهوهذاالماءكوب

أوطائرة.سيارةإلاهيما،العجلاتالثلاثية

ببطء.يحبوالذيللطفلالاجتماعيةالعلاقاتوتنمو

عندللخجليميلونعمرهممنالثانيةحتىفالأطفال

هذاعلىالأطفالويتغلب.الاخرينبالصغاراتصالهم

الذيالوقتفيهذا،قليلةدقائقبعدعادةالخجل

منأكثرأشمياءأنهمعلىالاخردنللأطفالفيهينظرون

عمرهممنالثالثةعندالأطفالويبدأ.أشخاصاكونهم

عواملمنالاخرينالأطفالو!تبينهمماإدراكفي

أقرانأنهمعلىإليهمالنظرفييبدأونوهنا.مشترح!ة

.وونمتسا

يحمونالذينالأطفاللدىالانتماءاتأقوىوتتوجه

نأبمكانالأهميةومن.بالتبنيأوالحقيقيينوالديهمإلى

عنهم.ورضاهملهمالوالدينبمساندةالأطفالهؤلاءيشعر

منإشارةلأيحساسيةلديهمفإنالمطلبلهذاونتيجة

الوالدين.جانبمنالرضاعدمأوالرفضإشارات

منالمرحلةتلكتمتد.المدرسةقبلماسنواتمرحلة

المرحلةهذهوتساعدالعمر،منالخامسةحتىالثالثةسن

والمسؤولية-الالمحتقلالتبعاتلتحملالأطفالإعدادفى

الطفولة-منالتاليةالمرحلةفيت!صسبانصفتانوه!ا

الدنياويكتشفونالنشاطشمديدوالمرحلةهذهفيوالأطفال

إدراكفييبدأون،نفسهالوقتوفيباستمرار.حولهممن

والأخرىالواجبهكالأشياء،وأحكامهالسلوكمعايير

عنها.المن!

يصئمعظمالعمرمنالرابعةأوالثالثةصعنعند

أنفسهملطبيعةالمتزايدالإدراكمنحالةفيالأطفال

الخاصةأفعالهملإدراكهمفبالإضافةايضا.وللآخرين

مشاعرهم.مثلمشاعرالاخرينللناسأنأيضايدركون

بعضضبطفيالأطفاليبدأالنمومنالمرحلةهذهوفى

لدىسخطاورضامنالأفعالتلكتثيرهلماتبعاأفعالهم

الاخرين.

الأطفالشعلمهاأنيتوقعالتىالأحكامأولومن

تسمىعمليةوهىوالامعاء،المثانةفيالتحكمعلىالقدرة

بينهمفيماالأطفاليختلفولكن،الإخراجعلىالتدريب

نأمنالطفليمكنالذيللعمربالنسبةوذلكبينا،اختلافا

أيضاالمجتمعاتوتختلفهذا.العمليةهذهفييتحكما

هذهفيأطفالهالتحكملالنسبةكبيرااختلافابينهافيما

عندفيهاالتحكمفييبدأونالأطفالمعظمأنإلا.العملية

العمر.منالثالثة
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يتعلمهماهناكالإخراجعلىالتدريبوبجانب

منمجتمعكلفىالأخرىالسلوكأحكاممنالأطفال

الطاعةعلىالآحكامهذهتشتمل.الإنسانيةالمجتمعات

والأدوارالسلوكياتوأحكامالممتلكاتواحتراموالصدق

ذكراالإنسانمنالمتوقعةالأدوارتلكأي،الختلفةالجسية

عمليةفيالحالهوكما،المجتمعاتوتختلف.أنثىأوكان

يتعلمأنيتوقعالذيللعمربالنسبة،الإخراجعلىالتدريب

معظميستطع،ولكن.الأحكامتلكعندهالأطفال

وأالثالثةحواليعندالأحكامهذهيتعلمواأنالأطفال

أعمارهم.منالرابعة

لتعليموالثوابالعقابوالأمهاتالآباءمعظميستخدم

قامواإذاأطفالهميكافئونفهم.السلوكأحكامأطفالهم

.وقدالمرغوبةغيرالأعمالعلىويعاقبونهم،مرغوبةبأعمال

العقوبةأما.كافيةمكافأةصدرضمةأومدحكلمةتكون

خفيفة،ضربةأوبصرامةتقالالتي"لا"كلمةعادةفتكون

سيئة.وأخرىجيدةأعمالأهناكأنبالتدريجالطفلويتعلم

العملكانإذامابنفسيهماالوالدانيحدد،حالأيةوعلى

سيئا.أمجيداالمعين

أحكامالمدرسيةالمرحلةقبلماأطفاليتعلموكذلك

التشبهتسمىلاشعوريةتكونقدعمليةخلالمنالسلوك

الذيالطفلمرحلةفىغالباتبدأعمليةوهي.التقمصأو

المدرسة.سنقبلمامرحلةفيتكتملولكنهايحبو،

يمتلكأنهأحدهمشعرإذاآخربشخصيتشبهونفالأطفال

ششبهكما،الشخصلهذاوالنفسيةالبدنيةالصفاتنفس

وخصوصاأسرهمأفرادمنأكثرأوبواحدالأطفالمعظم

الوالدين.

الرابعةأوالثالثةسنفىوهمالأطفالغالبيةيدركولا

أغضببشيءقا!وافإذا،أعمالهمفي!خيرونأنهم

لاأنهمإلا،الأسفأوالخجلأوبالقلقشعرواوالديهم

عندالأطفالمعظمويبدأ.العمللهذاأنفسهميلومون

وأعملبينالخياريستطيعونأنهمإدراكالعمرمنالخامسة

إذاوالخجلبالذنبالشعورفيالأطفاليبدأوهناآخر.

.السلوكأخطأوا

المرحلةهذهتبدأ.الأولىالمدرسيةالسمنواتمرحلة

تحولنقطةوتمثلالعمر،منالثامنةحتىالخامسةمن

فييستمرونفالأطفال.للطفلالنفسيالنموفيرئيسية

المرحلةهذهأنإلا.المرحلةهذهفىالبدنيةمهاراتهمتحسين

العقليالنموفىمهمةبتطوراتخاصةبصورةتتميز

للطفل.والاجتماعيوالعاطفي

الأحكامتعلمالمجتمعاتمعظمفيالأطفاليتم

الخامسة.سنبلوغهمعندالاجتماعيللسلوكالأساسية

ماإذاالمعينةالأفعالعلىالحكمأيضايدركونأنهمكما

أكبردرجةالطفلينالأنيمكنوهنا.سيئةأوطيبةكانت

هذايوجهونالكبارفإنحالأيةوعلى.الاستقلالمن

المجتمعاتغالبيةففي.محكمةمساراتفيالاستقلال

عندبالمدرسةالالتحاقالأطفالمعظميبدأالصناعية

العمر.منالسادسةأوالخامسة

المهاراتإحدىهيالمشكلاتحلعلىوالقدرة

تنمومهارةوهي،المدرسةسنفيالطفلمنالمتوقعة

مشكلةحليحاولقدالخامسةسنفيوالطفل.بالتدريب

فيالطفلولكن.عقلهعلىيطرأحلأولباختيارمعينة

أخرىمحتملةحلولفييفكرالسابعةأوالسادسةسن

هذهفيالأطفالويبدأاخر.علىحلتفضيلسببويدرك

وكيفيةالأشياءبينالتشابهكيفيةإدراكفىالسن

قدراتهمفيثقةالأطفاليكتسبوأخيرا،بينها.الاختلاف

مشكلاتهم.حلولبصحة!تاعالاتفىويبدأون،العقلية

في،الثامنةأوالسابعةسنفيالأطفاإ،معظميبدأ

هناومن.اعتناقهاأسباباكتممافأي-عقائدهمتبرير

جديرةتعلموهاالتيالسلوكأحكاهـأأنيقررونفقد

مقارنةفيالعمرهذأفيلالأطةطويتطور.بالاعتناق

إلىالمقارنةهذهوتؤديادصغار.منبأقرانهمأنفسهم

فىالإنسانرأيوهي-الذاتصورةدالطفلتكوين

علىالطفولةفيتتكونالتيالذاتصورةوتؤثر.نفسه

4.حيازطوالالإنسانسلوك

سنواتخلالالذاتصورةت!وينفىالأطفالويبدأ

وأبالوالدينتشبههمأواقتررائهمأثناءالمدرسةقبلما

لدىالذاتصورةوتتوقف.صةالألىأعضاءمنبالاخرين

الاتجاهاتعلىذلك،غيرأو4محبكونهاعلىالطفل

الطفولةمرحلةفىللأطفالرئيسيا-نحدياتعتبراللغويةاللهاراتتنمية

لمساعدةوالصورالقصصوالأمهاتالآباءلآمنكثيرويقدم.المبكرة

بناءعلىقدراتهموتقويةاللغويةمةردأتهمتمميةعلىالصغارأطفالهم

الجول.
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البدليةاللياقةاكتسا!ع!وتساعدهالطفلمموأساسالبديةالرياضة

والصحية.

وأبهمالأطفاليتشبهالذينبالأشخاصالخاصةوالعواطف

أساساالأطفالارتأىلو،المثالمسبيلفعلى.إليهمينتمون

يميلونسوففإنهممحببةغيرخصائصوالديهمفيأن

ماإذاالأطفالأنكما.سلبيبمنظارأنفسهمإلىالنظرإلى

صورايكونونفإنهموالديهمعنجيدةانطاعاتاكتسبوا

وأهذهالذاتصوروتتعزز.لديهممحببةخصائصذات

بأقرانهم.أنفسهمالأطفالمقارنةعندتتغير

منالمرحلةهذهتمتد.المراهقةقبلماسنواتمرحلة

قبلمابمرحلةأيضاوتعرف.عشرةالثالثةحتىالثامنةعمر

بشكلالبدنيالنمومعدليزدأدالمرحلةهذهوفي،المراهقة

ويبدأ.الرضاعةمرحلةإتمامبعدانحدرقدكانأنبعدحاد

أكتسابمعوطولأوزناالنموفيالمرحلةهذهفيالطفل

معظمتبدأالمثالسبيلفعلىللكبار.الجنسيةالخصائص

الثالثةأوعشرةالثانيةسنعندالشويالحيضفيالبنات

أجسادهمعلىالأولادمعظملدىالشعروينمو.عشرة

الكاملةالمرحلةوتسمى.أصواتهمتتخشنكما،ووجوهم

وقد.البلوغأوالحلمبمرحلةالشخصفيهاينضجالتي

.عشرةالثالثةقبلالأطفاللبعضالجنسيالنضجيكتمل

وأعشرةالثالثةببلوغإلاجنسياتنضجلاالغالبيةولكن

الجنس.انظر:.عشرةالرابعة

الأقرانجماعةتؤدي،المراهقةقبلمامشواتوخلال

فيمتنامياحيويادورا،الطفلومعارفأصدقاءدائرةوهي

أساساينظرونالمرحلةهذهفيفالأطفال.الطفلنموعملية

.والقبولللتحببوذلك،والديهممنبدلأ،أقرانهمإلى

جماعاتلأحكامتبعاأنفسهمعلىيحكمونفهم

يتغيروقدالنمو،فيذواتهمصورتستمروهكذا،أقرانهم

.الأقرانجماعةضغطتحتملحوظةبدرجةالطفلسلوك

يصابقد،المراهقةقبلمامرحلةنهاياتوفي

معجديدسلوكيحكمتناقضماإذابالقلقالأطفال

بمناقشتهالقلقهذاعادةيزيلونوهم.سابقسلوكيحكم

هذهنهايةفيالأطفالفإنحال،أيةوعلى.أصدقائهممع

بينالاتساقعلىللحفاظمتزايدةبحاجةيشعرونالمرحلة

حكمايرفضونفقدهناومنبها.يؤمنونالتيالقيم

كما.فيهالنظريعيدونأو،أحكامهمسابقمعمتناقضا

فعلبأداءالسماحتبريرفيالعمرهذافىالأطفاليبدأ

معينة.ظروففىالاضطرارتحتخاطئ

الأطفالبينالفرديةالفروق

عنالمسؤولينالأساسيينالعاملينوالبيئةالوراثةتعد

العمليةهيفالوراثة.الأطفالبينالفرديةالفروقوجود

والعقليةالبدنيةالخصائصالأطفاليرثخلالهامنالتى

المحيطةالأوساطفىماجميعهيوالبيئة.والديهممن

لديه.الموروثةالخصائصنموعلىتؤثروالتيبالطفل

للفعلنتيجةالأطفالبينالفرديةالفروقوتحدث

منهماكللفعلنتيجةوليس،والبيئةالوراثةبينالمشترك

علىالبيئةقدرةمنتحدالوراثةفإنوعمومأ،.حدةعلى

طفلكليرث،المثالسبيلفعلى.الطفلنموعلىالتأتير

حتىولو-يمكنلاوهنا.معينطولحتىللنمواستعدادا

الطو!هذاالطفليتعدىأن-البيئيةالظروفأفضلتحت

بما،المناسبةالظروفإلىيحتاجونالأطفالأنإلاكثيرا.

الطوليبلغواحتى،البدنيةوالرياضةالسليمةالتغذيةفيها

معاوالبيئةالوراثةفإنوهكذا.الوراثةتسفبهالذي

العاملانويحدد.الأطفالبينالجسديةالفروقيحددان

الذكاء.فيالفرديةالفروقأيضاأنفسهما

مظهرهمفيكثيراالأطفاليتفاوت.البدنيةالفروق

الطيعيالوزنيتراوحفمثلا،.نموهمومعدلاتالبدني

تتراوحكما.كجم37و25بينالعمرمنالتاسعةلأولاد

فيللبناتوبالنسبة.سمأ4او.03بينالطيعيةأطوالهم

معظموتنموقليلا.تقلالمعدلاتهذهفإنالتالممعةعمر

العمر.منعشرةوالثانيةالتاسعةبينفيمابسرعةالبنات

منوزناوأكثرأطولالسنواتهذهفيعادةالبناتوتكون

يبدأالعمرمنعشرةالثانيةحواليعندأنهإلاالأولاد.

نمومعدلينخفضبينما،بسرعةالنموفيالأولادمعظم

الأولادمعظميكونالعمر،منعشرةالرابعةوعند.البنات

ويبدأ.نفسهالعمرفيالبناتمعظممنوزناوأكثرأطول
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عنمتأخرينأومبكرينالمسريعالنموهذاالأطفالبعض

يكونولا.اثنتينأوبسنةالأطفالمنالعظمىالغالبية

وأأوزانهماختلفتإذاطبيعيينغيربالضرورةالأطفال

لأعمارهم.الطبيعيةالمعدلاتعنالشىءبعضأطوالهم

بينالذكاءفيالفروققياسشمالذكاء.فيالفروق

هذهوتصممالذكاء.دسبةباختباراتعادةالأطفال

بالنسبةللطفلالعامةالعقليةالقدرةلتبينالاختبارات

فيطفلكلأداءويقومالعمر.نفسفيالاخرينللأطفال

وتتراوحالذكاء.معاملبقيمةعنهمعبراالاختباراتهذه

وذلك611و84بينالأطفالثلثيلحوالىالمعدلاتتلك

عنالمعدلاتهذهسدسويقل.الاختباراتهذهمعظمفى

.611عنالاخرالسدسيزيدبينما84،

الذكاءمعاملاتبينالاختلافيكونوعموما

الاختلافذلكمنأقلالدمبقرابةالمرتبطينللأشخاص

القدرةأنالخبماءبعضيقررولذلكالأقرباء.غيربين

قليلا.إلابالعيئةتتأثرولاغالبيتهافيموروثةالعامةالعقلية

الذكاء.علىقوياأثرأللبيئةأنيعتقدونآخرينخبراءأنإلا

محروميبالأطفالالمتعلقةالدراساتهذهنظرتهمويؤيد

منانتقصتإذاثقافيامحرومينالأطفالويعد.الثقافة

الانتفاععلىتساعدهمالتيالخبراتتلكالمنزليةحياتهم

فيالأطفالهؤلاءمنالكثيرويقل.المدرسىتعليمهممن

،الحالاتمنعددفيولكن8..عنالذكاءمعاملقيمة

بدرجةمعدلاتهميحسنواأنثقافياالمحرومينللأطفالأمكن

دورفيوتشجيعهمخاصلتدريبتعرضهمبعدكبيرة

المدرسة.فيأوالتربية

الذكاءمعاملاختباراتفائدةفيالخبراءبعضويشك

ويشير.الأساسيةالعقليةالمهاراتتقيسلاأنهاأساسعلى

متباينةمجموعةعلىيشتملالذكاءأنإلىالخبراءهؤلاء

والتقويموالمنطقالذاكرةمثل،المنفصلةالقوىمن

هذهبعضفيقدراتهتتواضعقدفالطفل.والأصالة

.أخرىمجالاتأومجالفىموهوبايكونبينماألمجالات

علىوتقويمهمالأطفالاختباريجبأنهالنقاديعتقدولذلك

المعلوماتمنوللمزيد.منفردةعقليةمهارةكلأساس

الذكاء،انظر:الذكاء،معاملواختباراتالذكاءحول

الذكاء.نسبة

بالطفولةالخاصةالمشكلات

مشكلةتمثلالسلوكمنأنماطاالأطفالبعضيكتسب

تحت،العسلوكهذايكونوقد.حولهممنوللناسلهم

أكثرجسديأونفسياضطرابعلىدلالة،معينةظروف

المضطربالطفلالاختصاصىالتوجيهيفيدوقدعمقا.

نفسيا.

إذانفسياضطرابعلىدلالةالطفلسلوكويكون

اثارله2-الطيعيالسلوكعنكثيرايختلف-أ:كان

الطفل.توترإلىيؤدي3-بةمرغ!،غيرعواقبأوجانبية

اسملوكيصبححتىالثلاثالحا"!تتتوفرأنويجب

المدرسةفيفذةقدراتيظهر3!الذالطفلفمثلا،نمطا.

السلوكهذأولكن.المدرسةأطتنمالبقيةعنكثيرأيختلف

وأمرغوبةغيرعواقبإلى.:كلادةيؤديلالأنهنمطالايعد

الطفولةمشكلاتمنالعديدا!وهنا.نفسيةتوتراتإلى

أكثرنفسيةأوجسديةلا،نرصطراباتأعراضاتكونقدالتى

الخاوف-أانتشاراا.لمشكلاتهذهأكثرومنعمقا.

الاجتماعي.وغيرالعدابسالسلوك-2،الوهمية

ظروففيجميعاالأطفالي!:،ف.الوهميةانحاوف

الخاوفوتكون.طبيعيانفعالفالخوفوهكذا،معينة

حقيقية.مخاطرغيابوفيبانتظا"؟تكررتإذاوهمية

ارتباطامرتبطة،الحالاتبعضفرا،الخاوفهذهوتكون

منيخافالذيالطفلفمثلا،ةسابؤامرعبةبخبرةمباشرا

تعرضهبعدالخوفهذااكتسبيكونقدالحيواناتجميع

قد،أخرىحالاتوفى.معينحيواذمنسابقلهجوم

سابقة.بحادثةمباشرغيرشباطاارالوهميةالخاوفترتبط

قدبهقاملفعلشديدبذنبيعث،رالذيالطفلفمثلأ،

غيرخوفاالطفليكتعسبقددرشاومنقالمسيا.عقابايتوقع

.المرضأوالحوادوثأوالموتمنطبيعى

علماءيعرف.الاجتماعىوة:نيرالعدوانيالسلوك

الغاضبالوديغيرالسلوكاأنه)العداء(العدوانالنفس

السلوكهذاينتجوقد.الاخرينأإزعاأوإيذاءبهالمقصود

الأطفاليشعرفقد.الإحباطنتي!.تجةالصغارالأطفاللدى

هددإذاأومطالبهمتحققلمإذابالإحباطالصغار

الشعوراشتدوإذا.الذاتواحى-ترامبالجدارةإحساسهم

وهيغضب،ثورةفىينفجرفف..الطفلعندبالغضب

.الأطفالصغارعندالشائعةالعدوانأشكالمنشكل

تعلمواإذاالعدوانضبط،تجعلمواأنالأطفالويستطيع

تحقيقها.يمكنلالي(!فمطالبهمأناعمارهمبداياتفي

ستكونالإحباطتحملعلىالقه)-رةيكتعسبالذيفالطفل

وأشديدةغضبثوراتفيلحالاندفااحتمالاتلديه

فيكبيرةصعوبةيجدونسدالأطفالولكن.متكررة

كانماإذاوذلكالضروريةلءالتح!قدراتاكتساب

فإنمتعنتينالوالدانكانفإذا.متهاوت؟نأومتعنتينالوالدان

آمالهماتحقيقبصددوهوالمتزايدبالإحباطيشعرقدالطفل

عدوانياينفعلقدالطفلفإنمتهاوإين،كاناوإذا.الطموحة

الوالدينفإن،ذلكإلىاا-بالإضافة.اللإحباطمندرجةلأقل

هماكاناإذاالأطفاللدىالعدوانظهورمنيزيدان

عدائى.سلوكذوي(الغضبكثيريأنفسهما
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ماعمرببلوغهمالعدوانضبطالأطفالمعظمويتعلم

طاقاتهمبتوجيهذلكيفعلونقدوهم.المراهقةقبل

وأنشطةالمدرسيةوالأشغالالبدنيةوالرياضةللهوايات

معالتعامليتعلمونلاالأطفالبعضأنإلا.أخرى

غيرللسلوكيلجأونقد،ذلكم!فبدلأ.بفاعليةالعدوان

هذاأمثلةومنوالعداء.الإحباطمشاعرلإزالةالاجتماعي

ومما.الممتلكاتوتخريبالشغبالاجتماعيغيرالسلوك

.الأقرانجماعةتشجيعسوءأالسلوكهذايزيد

منأخرىمجموعةتنتجقد.أخرىخاعمةمشكلات

هذه.والبدنيةالنفسيةالاضطرالاتكأعراضالمشكلات

في)الإفراطالزائدالنشاطا-يليفيماتتمثلالمشكلات

الشديدالخجل3-الرديءالمدرسيالأداء2-(النشاط

الفراش!.فيالتبول-4

معظميستطيعلا(.النشاطفي)الإفراطالزائدالنشاط

!مأكثرشىءأيعلىأضركيزاالنشاطمفرطيالأطفال

السببالعلماءيعرفولا.الواحدةالمرةفيقليلةدقائق

الحالاتبعضأنيؤيدماوهناك.الاضطرابلهذاالحقيقي

للغذاء،المضافةالكيميائيةالموادلبعضالحساسيةعنتنتج

.الطعاموملوناتالصبغاتوخاصة

تعلمفيفشلعنغالباينتجالرديء.المدرسيالأداء

بدنيةمشكلةإلىالقراءةتعلمفيالفشليرجعوقد.القراءة

الخجلأو،السمعوضعفالبصرضعفمثل،نفسيةأو

الأطفالمعظملدىأغراءةاعلىالقدرةوتكونالشديد.

المتخلف!تبالأطفالالخاصةتلكأوالزائد،النشاطذوي

أيةوعلىالعقلى.التخلف:أنفإ.للغايةمحدودةعقليا

إذاالقراءةمشكلاتتفادييمكنكثيرةحالاتففي،حال

الوالدينفإنوهكذا.القراءةلتعلمأطفالهماالوالدانأعد

والقصائدالقصصقراءةعلىأطفالهمايدرباأنيجب

كما.المدرسةقبلماو!شواتالحبومرحلتيأثناءالشعرية

وموادلالكتبأطفالهمايعرفاأنأيضاالوالدينعلىيجب

.اللغويقاموسهمبناءعلىويساعداهم،الأخرىالقراءة

عنالإعدادهذاينقصهمالذينالمدرسةأطفاليتخلفوقد

لدافعأيضاالأطفاليحتاجكما.القراءةتعلمفيأقرانهم

الدا!هذايوجداأنللوالدينويم!ش.القراءةلتعلميدفعهم

للتعلم.تقديره!الأطفالهماأظهراإذا

الحالاتبعضفييصئالأطفالالشديد.الخجل

أخواتهمأوإخوانهملسيطرةتعرضواإذاالخجلزأئدي

أيةوعلى.موروثكاستعدادأيضاالخجليبدأوقدالكبار.

غيرلازالتالمفرطللحجلالدقيقةالأسبابفإن،حال

تماما.مفهومة

بعدالفراشفيالتبولعادةتكون.الفراشفيالتبول

ويج!.النفسيأوالبدنيللاضطرابمظهراالخامسةسن

المشكلةهذهأصحابأطفاله!اتهديدالوالدانيحذرأن

وأالطبيباستشارةيجب،حالةكلوفي.عقابهمأو

النفسي.الطيب

الوالديندور

علىأطفالهمنمويستحثواأنوالأمهاتالأباءيستطع

إدراك-أ.ثلاثرئيسيةطرقخلالمنالأكملالوجه

الطفلسلوكتشجيع2-للطفلالأساسيةالحاجات

الصحيح.اسملوكنماذج3-تمثيل

الأطفاليحتاج.للطفلالأساسيةالحاجاتإدراك

جميعإشباعويلزم.أساسيةونفسيةجسديةحاجاتإلى

فالحالة،للطفلالطبيعيالنمويتحققحتىالحاجاتهذه

قدكما،للطفلالنفسيبالنموتضرقدالمتدهورةأ!محيةا

له.البدنيةالحالةعلىأضفسيةاالمث!لإتتوثر

وجباتإلىالأطفاليحتاج.الأسالسةالبدنيةالحاجات

كمامرب.نطفومنزل،مناسبولباس،منتظمةمغذية

البدنيةوالرياضةاللعبمنمناسبقدرإلىأيضايحتاجون

نأإلىبالإضافةهذا.فيهللعبكافمكانيحيزوإلى

ويدركونالجيدةالصحيةالعاداتيتعلمونالذينالأطفال

الأمراضمخاطرمنيقللونالأساسيةالأماناحتياطات

.والحوادث

فيكبيرةزيادةإلىالمحسنةالصحيةالرعايةأدتوقد

بدايةفيوذلككثيرةدولفيللأطفالالمتوقعةالأعمار

الدفتريامثلأمراضكانتفمثلا،.الميلاديالعشرينالقرن

نأإلا.عامكلالأطفالمنالالافتقتلالديكيأصسعالوا

فيحادانخفاضإلىأدىقدالتحصينبرأمجتعميم

ويتم.الأمراضهذهتنئكنالتيالوفياتمعدلات

منعشرالثامنالشهربلوغهمقبلالأطفالمعظمتحصين

وشللالدفترياضدالطفلتحصينيعادأنويجبالعمر.

حوالىعندالديكيوالسعال)التيتانوس(والكزازالأطفال

حولالمفصلةوللمعلوماتالعمر.منالسادسةإلىالرابعة

التغذية،،الصحةانظر:،للطفلالأساسيةالحاجات

السلامة.

الحاجاتهذهتحدد.الأساسيةالنفسيهالحاجات

للطفلنتوقعالتيالشخصيةوالخصائصالمهارات

يشجعالتيوالخصائصالمهارأتبعضفهناكاكتسابها.

فإنهناومن.المجتمعاتجميعفياكتسابهاعلىالطفل

.الأطفالجميعاليهايحتاجمعينةنفسيةحاجاتهناك

الثقةاكتسابإلىيحتاج،المثالسبيلعلى،الحابيفالطفل

والرغبةوالاحترامبالحبإشعارهيجبولذلكبالنفحه!،

نمطفيكافتنوعإلىالحابونالأطفاليحتاجكما.فيه

اللغوية.المهاراتاكتسابعلىلمساعدتهماليوميحياتهم
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يحتاجونخاصةبصورةالمدرسةقبلماسنفيوالأطفال

وتشجع.بهمويعجبونيحبونهمللذيناللصيقةالمرافقةإلى

للطفل.الطيعيالعاطفيالنموعلىالمرافقةهذه

المسؤوليةمنأكبردرجةالأطفالمنالمجتمعويتوقع

نأيجبهناومن.المدرسىالسنبلوغهمبعدالسلوكفي

منتتغيرلافيهالمرغوبالسلوكأحكامبأنالأطفاليقتنع

حاجةالمراهقةقبلماسنفيالأطفالويكتعسبلاخر.يوم

العمر.نفسمنأقرانهمكشأنبالنجاحللشعورقوية

عندماالطفلالوالدانيشجع.الطفلسلوكتشجبع

السلوكعلىفالمكافأة.م!نسلوكينموذجلتبنييدفعانه

علىالعقابويجبالتثمجيع.أساليبأحدهيالجيد

العقوباتتكونأنيجبأنهإلا.العنيدةالسلوكيةالإساءة

عوقبواإذا-معهموالحق-ينزعجونسوففالأطفال.عادلة

يحاولأنويجب.والديهمفيدائمايرونهسلوكعلى

فبدلآ.فيهمبالتحكمإشمعارهمدونأطفالهمتشجيعالوالدان

همبأنهمأطفالهملإشسعارالوالدانيسعىأنيجب،ذلكمن

سلوكهم.علىالطارئالتحسنعنأنفسهمالمسؤولون

جميعفىالسلوكعلىوالعقوباتالمكافآتوتؤثر

الذينفالأطفال.أخرىعواملتعقدهالاالتيالحالات

المدرسيةواجباتهمعملعلىوالديهمتشجيعينالون

الذينأقرانهممنالمدرسةفينجاحااكثرعادةيكونون

ضبطتعلمالذيوالطفلالتشجئ.هذامثلينقصهم

منأفضلبدرجةوذلكمشاغبايصبحلأنيميللاالعدوان

،حالأيةوعلى.العدوانضبطيتعلملمالذيالطفلحال

الدوامعلىناجحاالتشجيعيكونأنالضروريمنفليس

فعلى.السلوكعلىأيضاتؤثرأخرىعوامللوجودوذلك

كانواإذاالقراءةلتعلمالأطفالدفعيمكنلا،المثالسبيل

يجدقدكما.ذلكعلىقدراتهمضعففييعتقدون

يشعرالذيطفلهماتشجيععنعاجزينأنفسهماالوالدان

والعداء.بالرفضتجاههما

الأطفاليشكل.الصحيحالسلوككلاذجتمثيل

منذلكيفعلونوهم،لوالديهمتبعاكبيرةبدرجةأنفسهم

إذاالوالدينبأحدالأطفالويتشبه.التشبهعمليةخلال

بها،يتميزالتيوالمشاعرالصفاتيمتلكونأنهماعتقدوا

وكذلك-الوالدانيقولهاأويفعلهاالتىالأشياءفإنوهكذا

سلوكعلىكبيرةبدرجةتؤثر-قولهاأوفعلهاأسلوب

يتصرفاأنالوالدينعلىيجب،حالأيةوعلى،الطفل

مثله.طفلهمايكونأنفييرغبانشخصتصرفدائما

يكونهاالتيالذاتصورةعلىالوالدينأفعالتؤثركما

فييرونالذينفالأطفال.التشبهعمليةأثناءأطفالهما

أنفسهمرؤيةيتعلمواأنيحتملإيجابيةخصائصوالديهم

فييرونالذينالأطفالومميجد.إيجابيةصورةفيأيضا

إيجابيةخصائصرؤيةفياعحعوبةسلبيةخصائصوالديهم

ذواتهمصورمنيعدلونقدالالأطةأنإلا.أنفسهمفي

مشواتخلالأقرانهمجماعاتأابأحكاتأثرهمازدادكلما

المراهقة.قبلما

عميقةولوكانتحتى،المنعزلةالأحداثتتركولا

يفسرونفالأطفال.الطفلسلموكعلىدائفاأثراالتأثير،

السابق.وتدريبهمالقائمةلاتجاهاتهمتبعاالأحداثهذه

منمحبوبونأنهميدركونالذينيستطحإلأطفالفمثلأ،

أمالأحدهما.المبكرالموتأوالوال-ينطلاقتقبل،أسرتهم

هذهيفسرونقدفإنهمالحببعدمالأطفالشعرإذا

.العقابأوللرفضعلامةأنهاعلىالأحداث

بالألعابالأطفالجميعشأثرلانفسهوبالأسلوب

فكمامتشابها.تأثراالتلفازوبرامج،القراءةومواد،واللعب

تأثرأننجدالأسمرة،علاقاتفىالعميؤ،التغيرفيالحالهو

تفسيركيفيةعلىيتوقفاصعينةبتجربةأوبنشاطالطفل

علىبدورهطفلكلتفسيرويتوخفمنهما.لأيالطفل

السلوكيرفعقدفمثلا،يعتنحنها.التيالسلوكأحكام

للطفلالعدوانيةالميولمناكلمفازيعرضهالذيالعنيف

الذينالأطفالأنكما"!احا.السلوكهذايعدالذي

بالعنفيتأثرونلافإنهمخطأالعنيؤءالسلوكأنتعلموا

للسلوكفإن،النهايةوفيالتلفاز.انظر:التلفاز.شاشةعلى

تلكمنبكثيرأقوىأثراأنفسرحماللوالديناليومى

المنعزإ".والخبراتالأحداث

الموسوعةفيصلةذادتمقالات

الطفلتدريب

بها.الصلةذاتا،ممقالاتوقائمةالتعلمانظر:

أيضا:انظر

لأطفالاروضةلمبكرالتعلمالسلوكا!آدا

الصحةالخاصبمالتطالأطفالأدب

الأطفالط!العرليةالدولفيالتعل!!الموهوبونالأطفال

ةدلعااسفياةلتأتأا

القراءةالأحداثجنوحالإسلاميةالترلية

اللئمدرسة،نةحاالحضنيةالمدالتربية

المكتمةالقصةروأنيالجسميةالمربية

والتعليمالتربية

الترويح

يةلهواالطفالأاألعبلترويحا

لل!!اللعبا

صلةذاتأخرىمقالات

بالتبنيلدالواالطلاقالأسرة

الوالدانالقاصرلتبنيا

الوراثةالمراهقالأطفالتشغيل

اليونيسيفالنموالأطفالمعاملةسوء

النشاطمفرطالطفل
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الموضوعصرعنا

الطفولةمراحل

الحابىالطفلمرحلة-أ

المدرسةقلماسمواتمرحلة!

الأولىالمدرسيةالسنواتمرحلة-ج

المراهقةقبلماسنواتمرحلة

الأطفالبينالفرديةالفروق

المدنيةالمروق-أ

الذكاءفيالفروقب

بالطفولةالخاصةالمشكلات

الوهميةالمحاوف

الاحتماعيوعيرالعدوانيالسلوك-ب

أخرىحاصةمشكلات-ج

الوالديندور

للطفلالأسا!يةالحاحاتإدراك-أ

اليلسلوكتت!محيع!

الصحيحالسلوكمماذجتمثيل-ج

أسئلة

حوالىعمدالاستقلاليةمنمريداالأطفالإعطاءيمك!لمادا

العمر؟منالحامسة

المسؤولالىصالرئيسيانالعاملالىماالأطمال؟احتلافوسائلما-2

الاختلا!؟هدا

الطفل؟مموفيتستحدمكماطبيعىبكلمةالحاصادالمعحيانما-3

أطمالهماليعلماوالعقوباتالمكا!آتالوالدانيستخدمكيف-4

يحددالذيوما؟المدرسةقلماسمواتخلالالسلوكأحكام

للطفل؟الأساسيةالنفسيةالحاجات

للطفل؟ءالردىالمدرسيالأداح!وراءالعالبالسب!ما-5

العدواد؟صبطشعلمواأنالصعارللأطفاليمكنكيف-6

والديهم!بسلوكللأطعالالشمديدالتأترسب!ما7

سواتخلالالطملسلوكع!والأصدقاءالمعار!يؤثركيف8

المراهقة؟قبلما

لآخر؟مجتمعمنالوالديندوريختلصلماذا-9

الجلاجو.انظر:.الأدغالطفل

منمستوىيظهرالذيهوالئشاطممرطالطفل

الظروفعنالن!بغض،اللازممنأكثروالحركةالنشاط

المدرسةفيسواء،الطفلهذامثلسلوكنجدإذ.بهالمحيطة

وإثارةللتخريبوبميلهالاستقراربعدميتسم،المنزلفىأو

ذكراكانسواءالطفلهذاأنكما.والاضطرابالفوضى

منأكثرجريئايصبحوقد،التعلمفيصعوبةيجدأنثىأو

الأطفالبينتشئاكثرالتيالحالةوهذهعدوانيا.أواللازم

الحسركيالنشاطفرطبالمسمتعرفالذكور،

الحركي.النشاطفرطمتلازمةأو)الهايبركينيزيا(

أنهكما،جيدةبذاكرةالنشاطمفرطالطفللايتمتع

منلأكثرألعابهفيأودروسهفيالتركيزعلىقادرالايكون

هذامثلفإنلذلكونتيجةواحد.وقتفيمعدودةدقائق

بأنهيشتهرأنهكما،المدرسةفيدروسهفييتخلفالطفل

الأعراضهذهمانرىوغالباجيد.غيرأوعنيدالمراسصعب

تحدثقدولكنهاعقليا،المتخلفينأوالمعاقينالأطفالفي

المتفوقين.حتىأوالعاديالذكاءذويالأطفالعندأيضا

تنتجالظاهرةهذهحالاتمنكثيرأأنالأطباءويعتقد

وظيفةفىتحدثماكمشكلةجسمانى،اضطرابعن

وهذه.الكيميائيالتوازنعدمسببهايكونقدوالتىالمخ

مشكلاتوجودعنأيضاتنتجقدالمرضيةالظاهرة

عنتنتجقدأو،المدرسةفيأوالمنزلفياجتماعية

الدلائلبعضوتظهرمعا.واجتماعيةحسمانيةمشكلات

فيتدخلالتيالأخرىالإضافيةوالعناصرالأصباغأن

.الاطفالبعضفيتفاقماأكثرالسلوكتجعلقدالطعام

بالأدويةالمرضيةالظاهرةهذهالأطباءبعضيعالج

علىالأدويةهذهوتعمل.الأمفيتامينأدويةمثلالمقوية

كما.المعالجينالأطفالوثلثينصفبينمايتراوحتهدئة

الأطباءمنكثيرأولكن.أيضاالمهدئةالادويةإعطاؤه!ايتم

معالجةفيالمهدئاتأوالمقوياتا!شخداميعارضون

أنهيعتقدونإنهمحيث،المرضيةالظاهرةبهذهالمصاب!ت

هذهآثارحولالمعلوماتمنالقليلسوىلديهمليص!

البعيد.المدىعلىالأدوية

لمساعدةخاصةتعليميةوسائلالمدارسبعضتستخدم

وعلىالتركيزعلىقدرتهمزيادةعلىالأطفالهؤلاءمثل

النصحيقدمأنالنفسيالختصويستطيعالاستقرار.

الظاهرةبهذهالمصابينالأطفالمنلكلوالاممتشارة

عندماهدوءاأكثرالأطفالهؤلاءمثليصبحوقد.ولذويهم

علىالتغلبلعضهملايست!ولكنالعمر.فييتقدمون

الاخرين.معبالاختلاطأوبالتعليميتعلقفيمامشكلاتهم

-816011ءهـ،05)0بكرأبو،طفيلابن

بنمحمدبنعبدالملكبنمحمدأبوبكرأم(.185

غرناطةقرباشواديفيولد،القيسيطفيلبنمحمد

ويطبب،يدرسالأولىحياتهأيامأكثروقضى،بالأندلس

أشهرمنوهو.غرناطةفىالوزارةمنصبشغلثم

ميادينعدةفىالخالدةالاثارخلفواالذينالعربالمفكرين

.الالاتواختراع،والفلكوالفلسفةالرياضيةالعلوممنها:

وتنسب،الفلكفيبطليموسنظرياتطفيلابننقد

السماوية،الاجرامبتركيبطالخاصةالنظرياتبعضإليه

مايخالفجديدفلكىنظامصياغةإلىوفقإنهويقال

.بطليموسبهجاء

طفيلابناتصلام541هـ،954عامأوائلفي

سعيدأبيأسراركاتموأصبحإفريقيا،فيالموحدينببلاط
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مناصبهطفيلابناعتزل.وطنجةسبتةواليعبدالمؤمنابن

مكانهمخلفاام182هـ،578عامالموحدينبلاطفي

رشد.ابنلتلميذه

طفيللابنذكرواقدوالفلسفةالأدبمؤرخيأنومع

سوىآثارهمنإلينايصللمأنهإلا،والرسائلالكتبمنعددا

.يقظانبنحيأنظر:.يقظانبنحيقصةهوواحدكتاب

نأيقظانبنحى:كتابهخلالمنطفيلأبنحاول

التفكيروتطورالطيعيالنشوءحولفلسفيانظامايوجد

المعرفةفيوالفكربالتأملشدرجالإنسانأنوبيان،الإنساني

يتصلأنيستيمحتى،المادةعالممنحولهبماالإحاطةمن

نأطفيلابنوذكر.وتعالىسبحانهباللهالعقلطريقعن

.الناسبعضعندالتصوفإلىيقوداللهإدراكعنالعقلعجز

.بالمغرببمراكعقتوفي

صحابيم(.633-؟اهـ،أ-؟)الدوسيالطفيل

قومهفىمقدماكان.اليمنمنبالأزدنسبهيتصلجليل

لمسمعمضيافا،ثرياشماعراكان،والإسلامالجاهليةفي

ودخلمكةإلىالرحالفشدوبدعوتهصزيإل!اللهبرسول

النبيعنيتحدثونوسمعهم،قريشبرجالوالتقىالمسجد

بهالاجتماعمنالطفيلوحذروا،التهمبشتىويرمونهظ!س!

منوبالرغم.حديثهبسحريؤخذلاكيإليهوالإصغاء

عليهوأقبل،إليهفمالعدبمحمدكلاممنشيئالمممعذلك

وآمنالطفيلقلبفاطمأنالإسلامعليهوعرض!!النبى

.الإسلامإلىيدعوهمقومهإلىوعاد،ورسولهبالله

كماوزوجتهأبوهعنهاللهرضيالطفيلبدعوةأسلم

)أبوالدوسيصخربنالرحمنعبدالإسلامإلىسارع

قومه.منوفريقعنهاللهرضي(هريرة

وأحدبدرسبقتني:عنهاللهرضيعمروبنالطفيلقال

اللهرضيالطفيلوفدالسابللهجرةالعاموفي.والخندق

علىعنهاللهرضيهريرةأبوبينهمقومهمنثمانينيمعنه

الرسوللهمفأسهمخيبرغنائمتوزيعوقتط!ورأدلهرسول

بقدومهم.واستبشرصدوي!

فتححتىكل!فاللهرمسولبصحبةعنهاللهرضيظل

تغزوها.غزوةكلفىيمينكعلىاجعلنا:لهوقالمكة

ذيلهدمالطفيللحي!النبيأرسلمكةفتحبعد

وبعضدوسعبدته،اليمنأرضفيصنموهو،الكفين

تحطميمهإلىعنهاللهرضيالطفيلفعمد،الأخرىالقبائل

المدينة.إلىوعادداخلهفيالناروأضرم

إلىعنهاللهرضيالطفيلأسرعظ!تدالرسولوفاةبعد

تصرفه،تحتجنديانفسهووضعبالخلافةبكرأبيمبايعة

الوليدبنخالدعنهاللهرضيالصديقالخليفةوجهولما

الطفيلالتحق،الكذابمسيل!ةلمحاربةعنهاللهرضي

فيهاوسقطاليمامةمعركةابطالأمنوكانخالد،بجيش

عنهاللهرضيروى،.م633لعامهـالموافق11عامشهيدا

حديثا.أأالحديثكتبفي!همهالرسولعن

وا!عراسالولائميغشىالذيالبشر:منالطفيلي

إلىمنسوبإنهويقالإليها.يدءىأنغيرمنوالمجالس

بنعبداللهبنىمنالكوفةأهـلمنرجلوهوطفيل

وكانإليها،يدعىأندونالولائميأتيكان،غطفان

)مطلية(مصمهرجةبركةكلهاالكوؤ،أنلووددت:يقول

الأعراسطفيللهيقالوكانشميء.منهاعلييخفىفلا

طفيليا،فعلهيفعلمنكلسص!يثم،العرائسوطفيل

وتطفل.ءلفلفقالوا:فعلامنهواشتقوا

الفكاهة.:أيضاانظر

أخرىبكائناتوتتغذىتعيشيرةكائناتالطفيليات

المصادربعضوتشير.المفيفأوالعائلعليهايطلقحية،

يجبلأنها،طفيليةكائناتا،تالحيواكلأنإلىالعلمية

المعنىولكن.أخرىحيةكائناتعلىغذائهافيتعتمدأن

النباتاتعلىعادةتعيع!الطفيليارتأنهوالأدق

تعيمقلاالكائناتوهذهمنها.أ!صتكونالتيوالحيوانات

غذائه.أوالعائلأنسجةمن%داضئيلةكمياتعلىإلأ

وتصرف،الطاقةلإنتاجالماحامتستخدموهي

.الحيوانأوالإنسانجسم(فيمباشرةفضلاتها

الخبراءويعتقد.المصابينعلىمتبا!نةاثاروللطفيليات

قدبل،للعائلالضررمنقليلأتعمببالطفيلياتمعظمبأن

علىمثلاويضربون.الإطلاقعلإقضرربأدنىتصيبهلا

ويتغذىالإنسانأمعاءفييعيع!الذيالأميبابنوعذلك

المعويةالطفيلياتمنالأخرىلحوالأنوا.المهضومبالطعام

ظاهرضريىأيفصببأندونفيهاتعيع!التي

أكبرضرراالطفيلياتمنأخرىأنواعبعضوتسبب

حمىتسببالتي(الخليةوحيدة)الحيواناتالأولياتمثل

فيالحمراءالدمخلايافيقسريطفيلياتوهيالملاريا،

.الأنسانجسم

تسبب.الحيوانأوالإنسانعلىتتطف!،التيالطفيليات

يؤديالأميباأنواعفأحد.الأمراضامنكثيراالطفيلياتهذه

الأميبيةالدوسنتاريامرضهوهـ!لمبمرضالمريضإصابةإلى

وحيدةالأخرىالطفيلياتبعفك!وتغزو(.الأميبي)الزحار

والحشراتالملاريا.مثلأمراضاتسبىبوالحيواندم،الخلية

المريضةالحيواناتمنالطفيلياتتلتقما-والقرأدللدماءالماصة

.أخرىوأجس!أمحيواناتإلىلنقلها

أخطروالأسطوانيةالمسطحةالديدانطفيلياتوتسبب

منمجموعةوهناك.المصابؤخلإلىتؤديوقدالأضرار،
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تحياالمسطحةالشريطيةالدودة

والحيواد.اللإنسالىأمعاءفي

!*!"،؟!

!لأ!

م!كتيردييعيشالقمل

.والحيواساتالساتات

!ير"كاكا3!

.الفقارياتدمفيتحي!المثقبية

تسي()التيأسومادساولتحمل

الوم.مرضتسب!التيالطفيليات

الروكيبجبالالخثبفرادة

المشر.تعدي

طفيلىلاتاررثت""االهدال

الأشحااعلىيهمو

حم!-

ءألأص

نيتستقرالشعريةالدودة

وتسب!والمحترالحماريرعصلات

ايخطيات.مرضيدعىمؤلمامرصا

الأمعاءفيتعيحق،العريضةالديدانوهيالمسطحةالديدان

منأخرىمجموعةوتنمو.الحيواندمأوالرئةأوالكبدأو

وتتعلق.الحيواناتأمعاءفيالمسطحةالشريطيةالديدان

تمتصثم.عالقةأوماصةشئعيراتبوساطةالأمعاءبجوار

الشغذية.منالمصابيحرممماالمهضومالغذاء

ديدانهيخوا،الأسطهوانيةالديدانوأكثر

بالجسموتتغذىالأمعاءفيتعيشوهيالأنكلعستوما.

المريض.

مثلوذلكالجلد.تهاجمأخرىطفيلياتوهناك

مرضوهو،الحلقيةالقوباءتسببالتيالفطريةالطفيليات

الحشراتبعضوتتغدى.الإنمسانجسميصيبجلدي

.الحيوانأوالإنسانلدعطريقعنوالقملالقرادمثل

.خطورةأكثرتنشرهاالتيالأمراضأنإلامهئ!ولدغها

وينشر.للإنسانالراجعةالحمىتنقلالقرادانواعوبعض

الملاريا.آخرنوعوينقلالصفراء،الحمىالبعوضأنواعأحد

وقدإفريقيا.فيالسائدالنوممرضتسيالتسيذبابوينقل

معين.طفيلطريقعنالتيفوسبمرضالإنسانيصاب

فترةخلالإلاوالقملوالقرادالحشراتتتطفلولا

اكتمالعندإلامثلاالبرغوثيطفلفلاحياتها.منمعينة

نوعوهيالحلزونيةوالديدانالأحمرالبقيتطهف!!ولا،نموه

يرقة.تصبحأنبعدإلا،أ!ذبابامن

وقد،النباتاتعلىالحيوانيةأ!فيلياتأبعضتعي!قر

الخيطية.والديدانالنباتاتقملمثلعليها،تقضي

ضروباوتشمل.النباتاتعلىتعيشالتيالطفيليات

.والفطرياتالأسطوانيةوالديدانالحشراتمنمختلفة

والديدانالقرمزيةوالحشراتالنباتاتقمليؤديوقد

عليها.تتطفلالتيالنباتاتعلىالقضاءإلىالخيطية

القمحلحبوبصدأالفطريةالطفيلياتوتسبب

،للتفاحوجرباوالبطاطسللطماطمولفحةوالفاصوليا

النباتيةوالفويات)الدبق(والهدال.الإعنابشطرياعفماو

الجزئيةالفطرياتعليهايطلقالغاباتأشجارفيأحطئنةا

بسفسها.عذائهابعضتصسعإنهاإذ

الأبقارفكيمحيبمرضوهو،الفكورمالفطرياتوتسبب

الفطر.فيهايكمنالتيلالنباتاتتتغذىالتيوالخنارير،

النباتيةالفطرياتمنالناشئةالخسائرإدالخبراءويقول

علىالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالزراعيةبالمحاصيلالضارة

سنوئا.أمريكيدولارملالين3بحواليتقدر،المثالسبيل

الناشئةوالأمراض.الطفيلياتمنالبكتيرياأنواعومعظم

تعاملالرئويوالالتهاب)السل(الدرنمثلالبكتيريامن

.أخرىطفيلياتتسببهاالتيتلكعنتحتلفمعاملة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

النباتصدأءتأطاطثي!،الإرحوت

الفطريالعمىالأسطواسيةاالدودةالأعفيمةا

مرص،الشعاعيالفطرالألكلستومادودةالأمياا

الفطرياتالدبوسيةالدودةالرعوت

القرادةالسميبدودةالحارقالرعوت

القملةالمسطحةانتريطيةالدودةالمعوصة

القملةاحريصةاالدودةالبكتيريا

الباتقحلةالزحارالبلهارمحيا

الفطريالمرضالنمسيالردمورالتعم!

الموممرضاحسناءاالحامول

الملارياودةالد،الشعريةلخميرةا

لميلاءدا

البوصلة.نباتانظر:.القبطانطفيليات
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الأقماروصور،الشاشةع!تظهرالتيالطقسرادارحريطهمثلحرائطتشمل،مختلفةمصادرمنالمعلوماتيحمعجويةأرصاداختصاصي

المحلية.الجويةألاحوألفينيألمحتملةتوبالتغيراتالممك!منتجعلالمعلوماتوهذه،الصورةأع!فياللوحع!تظهرالتيالصساعية

لطقدىا

يكونوقد.بالأرضيحيطالذيالهواءحالةا!ى

هادئا،أوعاصفاصافيا،أوغائماباردا،أوحاراالطقس

وأ،الثلجيالمطرأوأوالثلج،المطر،أو،الصقيعيجلبوقد

البرد.

المثالممبيلفعلى.شتىبطرقحياتنافيالطقسيوثر

حدإلىالطقسحالةعلىنرتديهاالتىالملابسنوعيتوقف

بارداالجويكونعندماالثقيلةالملابسنرتديإذكبير،

ندفئأنناكماحارا.الجويكونعندماالخفيفةوالملابس

يكونعندماونبردهاباردا،الطقسيكونعندمابيوتنا

الطقصعلىبناء-نقرر،كثيرةحالاتوفيحارا.الطقس

داخلأوالطلقالهواءفىفراغناوقتسنقضيكناإذاما-

حالتناعلىيؤثرالطقسأنذلكإلىأضف.البيت

أكثرالباردةالمناطقفيالناسيكونمافغالبا،المزاجية

.الرماديأوالغائماليومفيعنهالمشمساليومفىابتهاجا

المزارعونيحتاجإذ،الزراعةىلىهائلأثروللطقس

كماويحصدوها،محاصيلهميزرعواكيصحواطقسا

والمطرالشمسضوءمنملائمةكميةإلىالنباتاتتحتاج

وأماعاصفةتتسببأنالممكنومن.وتنضجتنموكي

منكبيربجزءالضررإلحاقأو،إتلاففيمفاجئصقيع

الغذائيةالموادأسعارترتفعا.لحالاتهذهمثلوفي.المحصول

السيء.الطقسمضارمنفجوالتيالنباتاتمنالمنتجة

أثناءكذلكوالاتصالات،والنقل،الصناعةوتعاني

والجسورالمبانيتشييديتأخرفقد،الجويةالأحوالسوءفترة

وقد.القارسالبردأو،الثلوجأوالأمطار،بسببوالطرق

يعوقماوغالبا،القطاراتتأ!صفيالثلوجتتسبب

تعوقكما،الهبوطأوالإقلاعاعنالطائراتالضباب

تحطموقدالمرور،حركةابلميديكسوهاالتيالطرق

الهاتف،وخطوطوالطاقةباءالكهمخطوطالصواعق
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أحياناتتسببقدالشديدةالعواصفأنذلكمنوالأخطر

الأرواخ.إزهاقفي

أثناءالجوحالةهوفالطقس،المناخعنالطقسيختلف

علىمالمنطقةالطقسمعدلفهوالمناخأما،قصيرةفترة

وغالبا.سنواتلعدةتمتد،الزمنمنطويلةفترةمدى

درجةمعدلضوءفيمامنطقةمناخالعلماءمايصف

وقدعليها.لمجساقطالذيالثلجأوالمطروكميةحرارتها

المناخلكنوآخر،يومبينكبيراتغيرامنطقةطقسيتغير

اكخ.انظر:آخر.إلىعاممنتقريباثابتايظل

آلافمدىعلىالطقستوبحالةالناسحاول

كالرادارمعقدةأجهزةالعلماءيستخدمواليوم.السنين

توقعاتوتذاع.الغرضلهذاوالحواسيبالصناعيةوالأقمار

فىوتنشروالتلفاز،الإذاعةمحطاتمنالجويةالحالة

أصبحتالحديثةالعلميةالرصدأجهزةوبفضل.الصحف

قبل.ذيمندقةأكثرالجويةالتنبؤات

الطقسعناصر

-الجويالغلاففىالطقسعناصرجميعتتشكل

الجويالغلافوسكون-بالأرضيحيطالذيالهواءوهو

أيضاويحتوي،والأكسجينالنيتروجينغازيمنأساسا

.الأخرىالغازاتمنصغيرةكمياتعلى

الغلاففىالصلبةوالذراتبالغبارالماءبخاريختلط

،الأرضسطجعفوقبعيدةمسافاتإلىيمتدالذيالجوي

فماكما06حواليارتفاععلىتقريئاهواءيوجدولا

الففحاء.المنطقةهذهوتسمى،فوقه

العايمحولشجلتمتطرجويةحالات

ليم58كالتالأرضسطحعلىر!دتحرارةدرجةأعلى

.أم229ديسحبر31يومفىبليبياالحريزيةمدية

فىم2.958كانتالأرصسطحعلىرصدتحرارةدرجةأقل

.أم83!عاميوليو21ليبألتاركتيكافومشكمحطة

كادفيمااحاتافيسحلالمحرسطحمستوىعندجويضغطأعلى

عمدماأم،689عامديسمبر31فيالسوفييتيبالاتحاديعر!

كيلو48.01أوسم3181.إلىالبارومتريالحويالضغطوصل

.باسكال

كيلو87أوسمهـ25.65قدرالبحرسطععندجويضغطأقل

فىالفلبينبحرفيالاستوائيالتايفودإعصارحدوثأثناء،باسكال

.أم97!عامأكتوبر21

علىصسحلتس!إلأرضعلىتياسهاتمللرياحسرعةأقوى

عامأبريل21ليالمتحدةلالولاياتليوهامبشايرفىوالتمنطه!

فىكم372الرياحعواصصإحدىسرعةبلعتوقد.أم349

أعساعة.ا

حيتتشيلى!ىاريكا،!ىتوحدالأرضعلىجفافاالأماكنأشد

بالطقسخاعةمصطلحات

فع!.الرياحبسب!المرءبهيمتمعرالذيالبردمدىتقديرالريحبرودة

الرياحوسرعةم6-7.الحرارةدرحهتكودعدما،المتالسبي!ى

يأ-م1.651-الرياحقشعريرةدرحةتكولى،الساعةفيك!ا61

والرياحم16.1-الحرارةدرحةكاتلوكمابالبرديشعرالمرءأن

.الرياحبرودة:انظر.ساكحة

السح!منشساقطالتىالرطولةمطر(:إلىالبخار)تكثفالشاقط

لرد.أوثلحيمطرأوثلحأومطرهيئةعلى

كتلةحافةمعباردةهوائيةكتلةحافةتلتقيعدماتنمتمأمن!ة:الجبهة

الجبهاتطولعلىالجويةالتعيراتمعظموتحدتدافئةهوائية

ئية.الهوا

.الجويالغلالصفىالحراريةأ!اقةاةالحرارة

الهواء.نيالماءلحاركميةمقدار:الرطوبة

المرتفعالضغط!ساطقمنألالتقالا!واءاويميلاهواء.أحركة:الرياح

تهبالذيالاتجاهإلىالرياحوتسمب.الممحمضالصغطمناطقإلى

.الشمالمنالشماليةاشياحتهب،المالسبيلفعلى.مه

درحةذاتمةدوقتتكونالهواءمنصحمةكتلة:الهوائيةالكتلة

حرارةدرحةالهوائيةالكتلةوتكتمسبما.حدإلىثالتةحرارة

الطقس.ع!كيراتأتيراوتؤترالممطقة

المؤثرالجويالغلافديعقوةفيهات!صرمنطقة:المرتفعالفمغطمنطقة

مماطقفيصافيةالسماءتكونماوعادةنسبيا،عاليةالأرصع!

المرتمع.الصعط

الجويالغلافدفعقوةفيهاتكونسطقة:اللنخفضالضغطمنطقة

ملبدةالسماءتكونوعادةنسسيا،ممحفصةالأرضعلىالمؤثر

المححفص.الصغطماطهت!يلالعيوم

يسقطولمملم،.76،عاما95حلالالسنويالموكميةببمعدل

عاما.أ4لمدةأري!طفيقطمطر

61-15فياسم9862!بلغساعة24حلالسجلمطرأغزر

بالمحيطريوليودحزيرةع!سيلاوسفيأم529عاممارس

ديكانتواحدعامديهطتمطركميةوأكبر.الهمدي

منالفترةفيسم2..12646للغتإدلالهمد،ترائنحي

هو!طراالاماكنوأكتر.ام861يواحيوإلىأم086أعسطس

سم.أ7712السنويالمطرمعدليبلغحيتبكولومياتوتوسدو

كانسم،!91ببساعة24ليسحلالثلوجلتساقطمعدلأكبر

أبريل4151ليالمتحدةلالولاياتكولورادو!يسئفرليكفي

85.2!ةواحدشتاءفيسجلثلوحمعدلوأكبر.أم121عام

واشسطنولايةفىستيشنريمجرلرادايرريميرفيوكادسم

ا-م.أ-719729غامىالمتحدةبالولايات

بالولاياتكسحاسفي،كوفيفيلفيشجلالبردلسقوطمعدلأكبر

البردحبةقطرللغحيث،أم079عامستمبر3!ىالمتحدة

كجم..76،ورنهاوللعسم5.44الواحدة
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على،الأرضوعلىا!يالغلاففي4الجوشالأحوالوتعتمد.الجويالعلاففيادطقسعناصرحميعششكلالطقسعناصر

4.الرطوو4-الرياح3الجويالضغط2-الحرارةدرجةأ-عناصر:أربعة

----**لأ4

*--**!1"صص

مرتفعضغطمنخفف!ضغطالهوأءص1ص!-!*!-----*---يمتصها*(ص-ص"ص

يخ!بمصاث!ثم!ورا!صسصس!حرلمص/لم)األالوايعكسها،
-جد----/قيا-أ1صا
-**-.السح!تعكسها!صص-!لأص.-----!!/

-ء-صص

*----سصالشمسصارة!ص/11\

صلملم/1لأ1

ل!ل!---ص/لم/!1!

**7"--

--ل!!لم!

7-يم----س--كلحااأ!ص؟-*ء*!!-يرص-خ؟-قيلملم1لأ

الأرضتمتص.الجويالغلاففيالحرارةمقدارهيالحرارةدرجة

العلافتخترقالتيالشمسىالإشعاعكميةثلتينحووالهواءوالبحار

الفضاء.إلىالبقيةوتنعكس،الجوي

مزآأزريملحط

إلىمرتفعضغطممطقةمنالهواءينتقلالهواء.حركةهيالرياح

منخفضضغطمنطقةإلىالهوأءيشقلوعندما،مخفضضعطمنطقة

أعلى.إلىأصلاهناكالموجودالهواءيصعد

منالسفلىالطبقةفيالطقسمظاهرمعظموتتضح

وتمتدالتروبوسفير.طبقةباسمتعرفالتيالجويالغلاف

كم.ا6وا.بينمايتراوحارتفاعإلىالأرضسطحمن

علىالتروبوسفيرطبقةفيالجويةالأحوالوتعتمد

الضغط2الحرارةدرجة-ا:هيرئيسيةعناصرأربعة

لرطوبة.ا-4الريا!-3لجويا

وتأتي،الجويالغلافحرارةدرجةهي.الحرارةدرجة

الحرارةمنفقط2!.وتمثل،الشمسمن

الفضاء.فيفتفقدلأالحرارةبقيةأما،الشمستشعهاالتي

مرةالفضاءإلىالصلبةوالذراتوالغبارالسحبوتعكس

يخترقالذيالشمسىالإشعاعمن34%حواليأخرى

%أ!حواليالجويالغلافيمتصبينما،الجويالغلاف

علىالجويالغلافيحصل،ذلكمعالهواء.فيدفئمنه،

الدافيءالهواء.الأرضعلىالجويال!علافدفعقوةهوالجويالضغط

ضغطمنطقةالدافئالهواءئشكل،لدأالبارد،الهواءمنوزناأقل

مرتفع.ضغطمنطقةالبارثالهواءويشكل،منخفض

!!!
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عندما.المحيطاتمنماءبخارهيئةعل!االهواءإلىتأتيالرطوبة

وتتساقط،السحبويكونماءقطراتإلىتتححولقدالبخار،يتصاعد

.كافحدإلىحجمهاكصرإداالأرضإلىالماءقوات

الإشعاعمن%74فحواليآخر.طريقعنحرارتهمعظم

ويدفئالأرضسطحإلىيصلابويالغلافيخترقالذي

الأرضمنالمنبعثةالحرارةتدفئفىأومنوالبحار،الأرض

منويمنعهاالحرارةبدورهيمتصالا-يالجويالغلافوالبحار

الأثرويسمى.الخارجيالفضاءإل!-أخرىمرة-التسرب

تشبهالعمليةهذهلأن،المحميةالبيوتتأثيرذلكعنالنابخ

المحمية.البيو/تبهتعملالذيالنظام

لتدفئةبالدخولالشمسلضوءيس!لحالمحميفالبيت

إلىالتمسربمنالحرارةمنال!صثيريمنعولكنه،النباتات

الخار!.

علىالجويالغلافدفعقوةدو5.الجويالضغط

،الجويالضغطعلىكبيرأثرالحرارةولدرجة.الأرض

البارد.الهواءوزن!تأقلالدافئالهواءفوزن
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الأرضعلىالدافئالهواءضغطيكون،لذلكونتيجة

!طقةالدافئالهواءويكونالبارد.الهواءضغطمنأقل

يكونبينماجويا،منخففحاأيضاوتسمى،منخفضضغط

جويا.مرتفعاأو،مرتفعفمغطمنطقةالباردالهواء

مناطقمنالهواءدفعإلىالجويالضغطقوةوتميل

المنخفض.الضغطمناطقإلىالمرتفعالضغط

المرتفعالضغطمنطقةمنالهواءحركةهي.الرياح

الضغطفيالفرقزادوكلما.المنخفضالضغطمنطقةإلى

باسماالرياحوتسمى.الرياحسرعةزادت،المنطقتينبين

الرياحتهب،المثالسبيلنعلىمنها،تهبالتيالجهة

.الشمالجهةمنالشمالي!

المنخفض،الضغطمنطهقةإلىالهواءيتحركعندما

أعلىإلىفيتصاعدأصلا،بهاالموجودالهواءمنبعضايزيح

لاالباردوالهواءويبرد.المتصماعدالهواءتحمددحيث

أنيستطعالتيالماءبخاربكميةيحتفظأنيستطع

فيالماءبخاريتكثفولذلك،الدافئالهواءبهايحتفظ

وتظل.صغيرةماح!قطراتإلىيتحولأيالبارد،الهواء

المتصاعد،الهواءبفعلأعلىإلىمحمولةالقواتهذه

ولذا،سحابةتتكونمعاالقطرأتبلايينتتجمعوعندما

.بالغيومملبدةعادةتكونالمنخفضالضغطمناطقفإن

منطقةخارجالأرضمنالقريبيرتمإلهواءوعندما

محله،ليحلأعلاهالموجودالهواءيهبط،المرتفعالضغط

دفئاالاكثرالهواءأنوبمادفئا.ويصئأكثرينضغطحيث

يمكنهلذاالماء،بخارمنأكبرب!صميةيحتفظأنيستطيع

مناطقتكونلذلكونتيجة.المنطقةفيسحبايتبخير

صافية.عادةالمرتفعالضغط

علىالجويالغلافالرطوبةتدخل.النداوةاوالرطوبة

الذيالماءمنتقريباالبخاركلويأتي.ماح!بخارشكل

الهواءفيالماءبخاركميةعلىويطق.المحيطاتمنيتبخر

الهواء،فيالماءبخاركميةزادتوكلما.رطوبةلفظ

الرطوبةمنقدربأقصىالمحملوالهواء.الرطوبةزادت

نأالهواءيعستيمالتيالرطوبةكميةوتعتمد.مشبعهواء

كميةقلتالهواء،بردفكلما،حرارتهدرجةعلىيحملها

الحرارةدرجةوتسمى.يحملهاأنيستطجعالتيالرطوبة

ماوإذا.الندىنقطةمشبعاالهواءعندهايصبحالتى

الرطوبةتتكثفالسدىنقطةتحتالحرارةدرجةانخففست

الهواء.في

للأرضالمتاخمالهواءيبردالصافيةالهادئةاللياليوفي

نقطةتحتالهواءهذاحرأرةدرجةهبطتوإذا.بسرعة

وأوراق،الحشائشعلىالماءقطراتاممتقرت،الندى

هذهوتعرف.السطوحمنوغيرهاوالنوافذ،الأشجار

درجةإلىالندىنقطةوصلتماوإذا.بالندىالقطرات

الهواءيبردوأحيانا.الصقيعيتكوندونهاماأوالتجمد

وفي.الندىنقطةإلىالأرضمنالقريبالدافئالرطب

تسمىمنخفضةسحبتتشكلقدالحالاتهذهمثل

النهار.أثناءأوالليلأثناءالضبابيتكونوقدضبايا

علىالرطوبةتساقطإلىأيضاالهواءتبريديؤديوقد

وأثلج،أومطر،شكلعلىالتساقطيحدثوقد.الأرض

قطراتتتجمععندماالمطرويتساقطبرد.أو،ثلجيمطر

يستيملابحيثالثقلمنوتصبحالسحبتكونالتىالماء

ماإلىالسحبحرارةدرجةهبطتوإذايحملها.أنالهواء

الجليد.بلوراتتكونتالتجمد،درجةدون

ماإذاثلجإلىالجليدبلوراتتتحولأنويمكن

إلىس!إلارضمنبالقربالهواءحرارةدرجةارتفعت

م8.52بينماالحرارةدرجةتراوحتوإذا.م8.52نحو

ارتفعتماوإذا.ثلجيمطرإلىالبلوراتتحولت،م.953و

عندالجليدبلوراتانصهرتالحد،هذاعنالحرارةدرجة

البردويتكونمطر.هيئةعلىالأرضووصلتتساقطها

صعوداالجليدبلوراتالقويةالهواءتياراتتحملعندما

الرعدية،للسحبوالسفلىأصعليااالطقاتبينوهبوطا

هيئةعلىالأرضإلىتتساقطحتىالبلوراتحجمويتزايد

البرد.حبات

ويتغيرالطقسيتحولكيف

إدىالدورةهذهتعتمد.الجويللغلافالعامةالدورة

علىالشمسأشعةبهاتسقطالتيالطريقةعلىكبيرحد

عندتقريباعموديةتسقطفحين،الختلفةالأرضأجزاء

وذادائماحارايكونالاستواءخطفإنالاستواء،خط

أنحاءبقيةعلىتسقطوعندما،منخفضضغطمنطقة

عندتتكونحدةالأكثرفالزاوية،مختلفةبزواياالأرض

حرارةالقطبانشلقىثمومن،والجنوبيالشماليالقطين

مرتفع.ضغطمنطقتاوهماأقل،

منمباشرةالرياحتتجهالارضدورانعدمحالةوفي

الضغطمنطقةإلىالقطينعندالمرتفعالضغطمنطقة

القادمالباردالهواءويتحركالامشواء،خطعندالمنخفض

إلىويدفعه،الدافئالاستواءخطهواءأسفلالقطجينمن

بينالهواءحركةوتستمر.القطبيننحوفيتجه،أعلى

دائمة.بصفةالنحوهذاعلىالامشواءوخطالقطبين

القطبينمنالقادمةالرياحالأرضدورانيمنعولكن

.الجنوبأوالشمالنحومباشرةالاتجاهمنالاستواءوخط

الرياحتبدو،الشرقإلىالغربمنالأرضلدورانونتيجة

منحنياشكلاتأخذوكأنهاالاستواءخطنحوتهبالتي

خطعنتبتعدالتيالرياحأنحينفى،الغربنحو

.الشرقنحومنحنئاشكلاتأخذوكأنهاتبدوالاستواء،
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للغلافالعامةالدورة

الجوي

الاستواءحطفإنولذا،القطينعندحادةوبزاويةالاستواءخطعلىتقريباعموديةالشمسأشعةتسقط

ذلكعنوينشأ.مرتفعضغطمماطقويشكلانباردانفهماالقطبادأمامنحفض،ضغطمنطقةويشكلحار

الأرضية.الكرةلصفيفيالنمطنفسعلىتتحركالتىالسائدةالرياحمننطاقاتمشة

تحجهالأرضدورانعدمحالةفي

إلىالا!شواءخطفوقالصاعدالهواء

الهابطالهواءوتحجه،مباشرةالقطين

الاممتواء.خطإلىالقطبينفوق

لشرقا

الشماليالقطب

الحسوبىالقطب

الغرب

تأحذكأنهاتبدوالسائدةالرياحيجعلالأرضدوران

تتجهالتيالرياحتمدوالمتالممبيلفعلىمنحنيا.شكلا

هذاويسمىالشرقم!آتيةوكأنهاالامستواءخطنحو

كريوليس.مفعولالتأثير

.الأرضحولتدورالسائدةالرياح

القطبيةوالرياحالتجاريةالرياحتتجه

والرياحالامشواء،خطنحوالشرقية

القطبين.نحوالسائدةالغربية

كريوليس،انظر:.كريوليسمفعولالأمرهذاويسمى

الغلافدورةتتكونكريوليس،لمفعولونتيجة.مفعول

نطاقاتفىالأرضحولتدورالتيالرياحمنالعامةالجوي

ثلاثة،السائدةالرياحهذهمننطاقاتستةوهناك.عريضة

الكرةنصففيوثلاثة،الشماليالكرةنصففى

الغربيةوالرياح،التجاريةبالرياحوتعرف.الجنوبي

الشرقية.القطبيةوالرياح،السائدة

كانتولماالاستوأء.خطنحوالتجاريةالرياحتهب

يعلوهاالذيالهوأءفإنجدا،حارةألاستواءخطمنطقة

الرياحتأتيالهوأء،يتصاعدوعندما،دائمةبصفةيتصاعد

مفعولوبسبب.محلهلتحلوالجنوبالشمالمنالتجارية

جهةمنتهبوكأنهاالتجاريةالرياحتبدوكريوليس

منطقةفيالطقسيتحرك،الأرضلدورانونتيجة،الشرق

الرياحوتلتقى.الغربإلىالشرقمنالتجاريةالرياح

خطمنبالقربوالجنوبالشمالمنالقادمةالتجارية

ماوعادة.الهادئالنسيمحزامتسمىمنطقةفيالاستواء

حدكبير،إلىممطرلكنههادئا،الهادئالنسيمحزاميكون

.فتراتعلىعاصفةرياحأحياناتجتاحهوقد

الرياحمنالشمالإلىالسائدةالغربيةالرياحوتهب

فيمنهاالجنوبوإلى،الشمالىالكرةنصففيالتجارية

وتبدوالاستواء،خطعنوتبتعد،الجنوبيالكرةنصف

ويتحرككريوليس،مفعولبسببالغربمنتهبكأنها

إلىالغربمنالسائدةالغربيةالرياحمنطقةفيالطقس

.الشرق

الرياحبينتفصل،الخيلعروصتسمىمنطقةوهناك

الغربية-الرياحهذهلأن.التجاريةوالرياحالسائدةالغربية

فإنلذاالاخر،عنمنهماكليتباعد-والتجاريةالسائدة

لملءأسفلإلىيتحركالخيلعروضمنطقةفىالهواء

وربما.السرعةخفيفةعادةالخيلعروضفىوالرياخ.الفراغ

لأنهمالمنطقةهذهعلىالاسمهذاالأسبانالبحارةأطلق

عشرالسابعالقرنفيأمريكاإلىالخيوليجلبونكانوا

منكثيرةسفنكانترياحهاضعفوبسبب.الميلادي

تنفد،طويلةمدةالمنطقةهذهفيتتوقفالشراعيةسفنهم

المحيط.مياهفىبهاالإلقاءإلىفيضطرونالخيولمياهمعها

والجنوبي.الشماليالقطبينمنالقطبيةالرياحوتهب

باردلأنهأسفلإلىيهبطالقطبينعلىالموجودفالهواء

خطنحوويتحركينتشر،الأرضإلىيصلوعندماجدا،

مفعولويجعل.الشرقيةالقطبيةالرياحمكوناالاستواء،

.الشرقمنتهبوكأنهاتبدوالرياحهذهكريوليس

إلىالشرقمنالقطبيةالرياحمنطقةفيالطقسويتحرك

-لشماسالقط!!حا
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عندالسائدةالغربيةوالرياحالقطبيةالرياحوتلتقي.الغرب

فوقويوجد.ممطرةغائمةمنطقةوهىالقطبيةالجبهة

لجدعلىالنفاثةالغربيةالتياراتمنحزامالقطبيةالجبهة

هذهسرعةتزيدوقد،الأرضافوقكمأ-ءا.حوالي

.النفاثاليارانظر:.أصساعةافيك!ا032علىالتيارات

المرتمالضغطأنظمةهي.الجويالفغطنظم

تصلقدللغايةكبيرةمنطقةتغطيالتيالمنخفضوالضغط

نظممعظموتتشكل2.كممليولى5.2إلىمساحتها

الرياحتهبوهناك.القطبيةالجبهةطولعلىالضغط

محاذيةدفئاالأكثرالسائدةالغربيةوالرياحالباردةالقطبية

دواماتتسمىدوارةرياحامكونةالأخرى!هماكل

.الشرقإلىالدواماتتلكالغربيةالرياحوتحم!!.هوائية

الحلزونيةالأعاصير:الدواماتهذهمننوعانوهناك

المف!ادة.الحلزونيةوالأعاصير

هىلي!ستاماتالدوتحونهااقىالحلزوليةوالأعاصير

الدواماتفرياخ!.المدمرةبايلأعاصيرالمعروفةالعواصفنفس

مركزنحوالداخلإلىتدورالحلزونيةالأعاصيرتكونالتي

ضغطومنطقةالحلزونيالإعصارمكونة،المنخفضالضغط

المصاحبةالرياحتتحرك،الأرضلدورانونتيجة.منخفض

مضادباتحاهالاستواءخطشماليتتشكلالتيللأعاصير

تتشكلالتىالحلزونيةاللاعاصيرأما.الساعةعقاربلحركة

باتجاهلهاالمصاحبةالرياحفتتحركالاستواءخطجنوب

تقترب،الشماليةأمريكاوفي.اسماعةعقاربحركة

عادةمعهافتجلب،الرياخمنعموماالحلزونيةاللأعاصير

الثلج.أوالمطروتساقطالسحب

نحوالمضادةالحلزونيةللأعاصيرالمصاحبةالرياحوتدور

ضغطنظاممكونة،المرتفعالضغطمركزحولالخارج

الساعةعقاربحركةباتجاهالرياحهذهوتتحرك،مرتفع

عقاربلحركةمضادلاتجاهوتدورالامشواء،خطشممال

بعدالمضادةالحلزونيةالأعاصيروتأتي.جنوبهالساعة

رياحتصحبهجافا،طقسامعهافتجلبالحلزونيةالأعاصير

تتكونالهواءمنهائلةكمياتهي.الهوائيةالكتل

فتكتعسبما،حدإلىثابتةحرارتهادرجةمناطقفوق

الهوائيةال!ظ!تعطيقدو.المناطقهذهحرارةدرجة

2.كممليون13إلىتصلمساحة

مستمرةبصفةالجويللغلافالعامةالدورةوتبعث

حرارةدرجةفت!ضمسب،أخرىإلىمنطقةمنهوائيةكتلا

شديدببطءشمذلكل!شفوقها،تتحركالتىالمنطقة

طقسعلىالهوائيةالكتلةوتؤثرحجمها.كبربسبب

الكتلةتلكتغييرمنالمنطقةهذهتتمكنأنإلىالمنطقة

جوهريا.تغييراالهوائية

قطبيةأ-:الهوائيةالكتلمنرئيسيةأنواعأربعةوهناك

مدارية4-،بحريةقطبية3-،قاريةمدارية2-،قارية

جافة-باردةالقاريةالقطيةالهوائيةوالكتل.بحرية

كندا،وشماليجرينلاند،مثلمناطقعلىوتتشكل

الهوائيةالكتلأماوأوروبا.اسياشماليالمتطرفةالأجزاءوا

مثلمناطقعلىوتتشكل،جافةحارةف!القاريةالمدارية

القطيةالهوائيةوالكتل.أسترالياوشمالىإفريقياشمالي

الأجزاءعلىوتتشكل،البرودةمعتدلةرطبةالبحرية

أماوالأطلسى،الهادممئىالمحيطينمنوالجنوبيةالشمالية

علىوتتشكل،دافئةفرطبةالبحريةالمداريةالهوائيةالكتل

.الهنديالمحيطوعلىوالأطلسىالهادئالمحيطينأوالحمط

معباردهواءكتلةتلتقيعندما.الهوائيةالجبهات

جبهة.تسىمنطقةيكونانفإنهما،دافئهواءكتلة

باردةجبهات:الجبهاتمنرئيسياننوعانوهاك

كتلةتتحرك،الباردةالجبهةحالةوفى.دافئةوجبهات

الذيالدافئالهواءمنكتلةتحتالباردالهواءمنمتقدمة

مستوىعندالباردالهوأءمحلهويحل،أعلىإلىيزاح

.اللأرضسطح

الجبهاتطولعلىالجويةالتغيرات!عظموتحدث

نظمتكوينطبيعةعلىالجبهاتحركةوتعتمد.الهوائية

إلىالجبهاتتدفعالحلزونيةفالأعاصير.الجويالضغط

تهبحينفي،الساعةفيكم32-48بسرعةالأمام

تكونأنبعدالمنطقةعلىالمضادةالحلزونيةالأعاصير

تحاوزتها.قدالهوائيةالجبهة

الطقس.فىمفاجئةتغيراتالباردةالجبهاتوتحدث

فيالرطوبةكميةعلىكبيرحدإلىالتغيراتنوعويعتمد

غائماطقساالجبهةتجلبفقد،إزاحتهتجريالذيالهواء

كانإذاأماجافا،الهواءكانإذاتعساقطدونلكنجزئئا،

والثلج.الموتجلبكبيرةسحبتتشكلفقدرطبا،

كثيفا،الباردةالجبهاتمعظمتحدثهالذيالتساقطويكون

.شديدةرياحاأيضاتجلبوقدطويلا،يستمرلاأنهإلا

فىحادأهبوطاالباردةالجبهاتمعظممرورويحدث

الرطوبة.وتقل،بسرعةالسماءوتصفو،الحرارةدرجة

الطقسفيتدريجيةتغيراتالدافئةالجبهاتوتحدث

أساساالتغيراتهذهوتعتمد.أجاردةاالجبهاتمنأكثر

سحبتتكونفقد،المتقدمةالدأفئالهواءكتلةرطوبةعلى

الهواءكانإذامعدوماأوقليلأالتساقطويكون.خفيفة

رماديةتصبحالسماءفإنرطبا،الهواءكانإذاأماجافا،

،أياملعدةثلجأومنتظمخفيفمطريسقطوقد،اللون

ماوعادة.كثيفضبابيتكونالحالاتبعضوفى

الحرأرة،درجةفيحادارتفاعالدافئةالجبهاتيصحب

الرطوبة.وتزدادأسسماء،أوتصفو
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باردةجبهات:الجبهاتمنرئيسياننوعانوهناك.دافئةهوائيةبكتلةباردةهوائيةكتلةتلتقيعندماماجبهةتتكونالجبهاتتكوين

تتشكلداكهةبجبهةباردةجبهةتلحقوعندما.الدافئةالجبهاتسأسرعالباردةالجبهاتوتتحرك.دافئةجبهاتو

منتهية.دافئةجبهةأومتهيةباردةجهةإمامتهيةجبهة

الهواءكتلةتحتالباردالهواءكتلةحافةتتحرك،الباردةالجبهةفي

الكثيم!.التساقطمنفترأتالماردةالجبهةتسب!ماوغالباالدافىء

.برودةأكثرجواالجبهةمرورويجل!

منأبردالماردةالجبهةخلفالهواءيكوناللنتهية،الباردةالجبهةفي

مثلحواالمنتهيةالجبهاتهذهمثلوتجل!.الدافئةالجبهةأمامالهواء

.التطرفمنالدرجةنفسعلىليسولكن،الباردةالجبهةحو

الدافئةالجبهاتمنأسرعالباردةالجبهاتوتتحرك

الجبهاتتلحقماغالبا،لذلكنتيجةتقريبا.الضعفبمعدل

جبهةإلىباردةجبهةتصلوعندما.الدافئةبالجبهاتالباردة

الجبهاتمننوعانوهناك.منتهيةجبهةتشكلدافئة

في.منتهيةدافئةجبهاتومنتهيةباردةجبهات:المنتهية

أبردالباردةالجبهةخلفالهواءيكون،المنتهيةالباردةالجبهة

الباردةالجبهةجوويشبه.الدافئةالجبهةأمامالهواءمن

المنتهيةالدافئةالجبهةحالةوفي.الباردةالجبهةجوالمنتهية

أمامالهواءمندفئاأكثرالباردةالجبهةخلفالهواءيكون

الجبهةجوالمنتهيةالدافئةالجبهةجوويشبه.الدافئةالجبهة

منتطرفاأقلالمنتهيةالجبهاتتحدثهالذيالجولكن.الدافئة

الدافئة.والجبهاتالباردةالجبهاتتحدثهالذيالجو

هوائيةكتلةتلتقىعندمااخرنوعمنجبهةوتحدث

قليلا.حينئذيتحركانلكنهما،دافئةهوائيةبكتلةباردة

تظلوقد)مستقرة(،رابضةجبهةالجبهةهذهمثلوتسمى

الجبهةطقسيكونماوعادة.أياملعدةمامنطقةفودتى

معتدلأ.الرابضة

الهوأءكتلةفوقالدافئالهواءكتلةحافةتتحرك،الدافئةالجبهةفى

ويجل!منتظما.خفيفاتساقطاالدافئةالحبهاتتسببماوغالباالبارد.

دفئا.أكثرحواالدافئةالجبهةمرور

منأدفأالباردةالجبهةخلفالهواءيكون،المنتهيةالدافئةالجبهةفي

مثلجوالمنتهيةالجبهاتهذهمثلعنوينتج.الدافئةالحبهةأمامالهواء

تطرفا.أقلولكنه،الدافئةالجبهةجو

للأرضالجغرافيةالمعالمتؤثر.للأرصالجغرافيةا!لعالم

الجبالتأثيراالمعالمهذهوأبرز،نواحعدةمنالطقسفي

والبحيراتالمحيطاتمثل،الشاسعةالمائيةوالمسطحات

بالاختلافحتىالطقسيتأثرأنويمكن.الضخمة

والريف.المدينةجمماالجغرافي

الهواء،يتصاعد،الجبالعلىالرياحتهبوعندما

السحب،وتتكونالهواء،فيالماءبخارويتكثفويبرد،

تياراتوبسبب.الوقتطوالالجبالبعضقمموتغطي

اكلمننبابذلكعلىعادةيتماقطالمتصاعد،الهواء

الجانبعلىشساقطمماأكثروثلجمطرالرياحيواجهالذي

الاخر.

علىويهبطما،جبلفوقالهواءيتحركوعندما

عنالرطوبةويكتعسبدفئا،أكثريصبحالاخر،الجانب

على-المتحدةبالولاياتالروكيجبالففيالتبخر.طريق

علىتهبط،جافةدافئةرياحأحياناتهب-المثالسبيل

هذهترفعوقد.الشينوكرياحوتسمى،الشرقيةالمنحدرات

ثلاثفيم22إلىالجبلسفحعندالحرارةدرجةالرياح

دافئءهوأ
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يقرببمعدلالأرضعلىالثلجتذيبأنويمكن،ساعات

علىأيضاتهبالرياحهذهومثل.الساعةفيسم5.2من

حيث،الأوروبيةالجبليةالسلاسلمنوغيرهاالألبجبال

الجافة.الدافئةالفونةرياحالألمانيباسمهاتعرف

درجةعلىتطرأالتيالتغيراتفىالمحيطاتوتساهم

حرأرةالأرضوتمتص.الساحليةالمناطقفيالحرارة

تمتصالمحيطاتأنغير،المحيطاتمنأسرعالشمس

النهار،وأثناء.أطوللمدةبهاوتحتفظأكبر،حرأرةكمية

مندفئاأكثرالساحليةالخطوططولعلىالأرضتصبح

،للأرضالمتاخمالهواءيتصاعد،لذلكنتيجةالبحار.

ذاتالمناطقوفي.محلهليحلالباردالبحرنسيمويهب

درجةفيهبوطاالبحرنسيميسببقد،الاستوائيالمناخ

ساعة.نصفخلالم11و8بينيتراوحالحرارة

أمريكافيالعظمىالبحيراتمثل-الكبيرةوللبحيرات

الصيف-فصلففي.الطقسعلىمماثلتأثير-الشمالية

إلىقطالبحيراتحرارةترتفعلا-المثالسبيلعلى

يهبالنهار،وأثناءبها،المحيطةالأراضىحرارةدرجة

برودةأكثرويحعله،الساحلىالخطعلىالبحيرةنسيم

الداخلية.المناطقمن

فىمنهاأعلىالمدنفيالحرارةدرجاتتكونماوغالبا

ونظماوالمصافعالسياراتتولدإذبها،المحيطةالريفيةالمناطق

المضافة.الحرارةمنكبيراقدراالمدنفيالمبانيتدفئة

الأرصفةسطوحمثل-السطوحتمتص،ذلكعلىوعلاوة

تدفئثمومن،الشمسحرارةمنكبيراقدرا-والمباني

الهواء.

المدنفيالتدفئةومحطات،والمصانعالسياراتوتبعث

منمختلفةجسيماتعلىتحتويالهواءإلىبملوثاتأيضا

هذهعلىالماءبخارويتكثف.والسائلةالصلبةالمواد

المدنمعظمفإنولذا،المطر.قطراتمكونا،الجسيمات

قد،ذلكإلىوبالإضافةبها.المحيطةالمناطقمنمطراأكثر

يسمىغازاويكون،معينةملوثاتفيالشمسضوءيؤثر

-كبيرةبكمياتوجدماإذا-للأوزونويمكن.بالأوزون

بالتهئ.وحلقهوأنفهالمرءعينيويصيب،النباتاتيقتلأن

تمكنالحراريبالانقلابتعرفجويةحالةوهناك

الانقلابويحدث.المدنفوقالتراكمامنالملوثات

منطبقةفوقالدافئالهواءم!طبقةتستقرعندماالحراري

التصاعدمنالملوثاتيمنعمما،الأرضمنقريبةالباردالهواء

ثر.والتنا

أنواعها:ومنالقاسيالجومنفتراتهي.العوامسف

الأعاصير3-الشتويةالعواصف2-الرعديةالعواصفا-

الهاركين()أعاصيرالممطرةالأعاصير-4)التورناد(اللولبية

الرملية.العواصف5-

ويحدث.العواصفمنشائعنوعالرعدلةالعواصف

كلالعالمأنحاءفيرعديةعاصفة05).00إلىيصلما

الركامية.السحبمنطويلةهباتمنتتشكلوهىيوم،

الرطب-الحارالجوخلال-السحبهذهقمةتصلوقد

نقطةعنالحرارةدرجةتقلحيث،م000.42ارتفاعإلى
وصعوداهبوطاالهوائيةالتياراتوتتحركبكثيراضجمدا

الدقيقة.فيام،005إلىتصلبسرعةالسحابةداخل

مطرامسببا،بسرعةالهواءهذافيالماءبخاروشكثف

كهربائيةشحناتكذلكالهواءحركةوتسببغزيرا.

-تحتالمحيطالهواءيقوموأخيرا.السحابةداخلتتجمع

الشحناتبتوصيل-كهربائيإجهادمنبهماتأثير

البرقيومضوعندما.البرقمسببا،الأرضإلىالكهربائية

لمحيطارياخ!

-

علىالجغرافيةالمعالمتأثيركيفية

المحيطمنرياحتهب.عدماالطقس

ويبرد،الهواءيتصاعدما،حبلعلى

وتتكونالهواء،فىالماءلحارويتكتص

قممالسحبوتغطيكميرة،سحص

وبسبب.الوقتطوالالجبالبعض

عادةيتساقطالمتصاعد،الهواءتيارات

الذيالجلمنالجانبذلكعلى

مماأكتروثلجموالرياخيواحه

بعضوفىالآخر.الجانبعلىيتساقط

علىالنباتيةالحياةتكثر،الجبالسلاسل

الجانبعنللىياحالمواحهالحانب

حبلع!الرياحتهبوعندماالآحر،

يصبحالاحر،الجاتعلىوتسحدرما،

السحب.وتتبخردفئا،أكترالهواء
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موجاتويحدث،بشدةويتمددبهالمحيطالهواءيسخن

بالرعد.تعرفصوتية

الجليديةالعواصفتشملالشتويةالعواصف

الجليديةالعواصفمعظموتحدث.الثلجيةوالعواصف

التجمد.درجةدونماإلىالحرارةدرجةتهبطعندما

مطر،هيئةعلىالجليديةالعاصفةفىالتساقطويحدث

لذلك،ونتيجة.الأرضإلىوصولهبمجردشجمدلكنه

منوغيرهاوالشوارعالأرضتكسوالجليدمنطبقةتتكون

والأرصفةالشوارعالجليديةالعواصفوتجعل.السطوح

ثقلأنكماالمرور.حوادثفىتتسببماوغالبا،زلقة

وأسلاكالطاقةخطوطتحطيمفيكذلكشسببقدالجليد

الشجر.وفروعالهاتف

شمديدةرياحذاتعواصفالنلجيةالعواصف

أثناءالرياحسرعةوتصل،منخفضةحرارةودرجات

درجةتهبطوقد.الساعةفىكم56إلىالثلجيةالعاصفة

لمسافةإلاالرؤيةوتستحيلأقلأوم21-إلىالحرارة

ثلجيمجروففىتجمإلثلوجقدالرياحأنكما،قصيرة

الثلجية.العاصفةانظر:.ضخم

عنفا،الأعاصيرأشد)التورناد(اللولبيةالأعاصير

إلىتصلبسرعةقمعشكلعلىتدوررياحمنوتتألف

يأتقريباالعواصفهذهوتحطم.الساعةفيكم032

اللولبيةالأعاصيرمعظمقطرويبلغطريقها.يعترضشيء

كيلومتر.منأقل

صغيرحلزونيإعصار)التورناد(اللولبيوالإعصار

بالاعاصيرأحيانااللولبيةالأعاصيرتسمىولذا،عنيف

التورناد،انظر:.الرعديةالعواصفأثناءوتتكون،الحلزونية

.إعصار

دوارةأعاصير(الهاركين)أعاصيرالممطرةلأعاصيرا

الاستواء.خطمنبالقربالمحيطاتفوقتتشكلكبيرة

حولالرياحوتدوركم48و.032بينقطرهايتراوحوقد

وأالساعةفىكمأ02بسرعة-مركزهاأي-العاصفةعين

وأمطارا!خمةأمواجاالممطرةالأعاصيروتجلبأكثر.

تؤدي،رعديةعواصفبداخلهاششكلماوغالبا،غزيرة

منكثيرويسبب)التورناد(.لولبيةأعاصيرحدوثإلى

الأعاصيروتضعف.شمديدةفيضاناتالممطرةالأعاصير

فيتعرفوهي.اليابسةتضربأنبعدبسرعةالممطرة

الإعصارانظر:.الاستوائيةبالأعاصيرالهادئالمحيطغرب

.التايفونالممطر،

عندماالصحراويةالمناطقفيتحدثالرمليةالعواصف

قوية.رياحتهب

لاستوائيالإعصارا

يتشكل(يفونلتا)ا

أد!لهاالمحيطأممطجنو

هذهيت!!ىكما

منالتقطتالتيالصورة

عاصفةوهوالفضاء.

ذأتالشدةبالغةمدارية

تبدأممحفص،ضغط

الاستواء،خطقرب

.الغربنحووتتحرك
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أنواعها:وم!،الم!تلكاتوتدمرالشسرتهلكقدالتورلاد()أعاصير،أغاسىاالحوسفتراتالعواصفالعواصفأنواعبعض

الرملية.العواصف5-)الهاركين(الممطرالإعصار4-لولبيةأعاصير3-الثتويةالعواصرو2-الرعديةالعواصأ-

والمطر.والرعدالبرقتجلبالرعديةالعاصفة

ففع.شكلعلىمدمرةدوارةسحابة)التورلاد(اللولبيالإعصار

الهواء.فيعالياوالغبارالرملترفعالرمليةالعاعفة

الجويةالحالةتوقعاث

علىقائمةخططوضعمنالجويةالحالةتوقعاتتمكننا

الناسملايينيطلع.إذالجويةالأحوالفيالمحتملةالتغيرات

الرؤية.تحجبباردةتلحيةعاصفةتكونقدالشتويةالعاعفة

المدارية.البحارفوقتتشكلالممطرالإعصاررياح

محطاتتذيعهاالتيالجويةالأحوالتقاريرعلىيوميا

يمكنمامعرفةوتعد.الصحفوتنشرهاوالتلفاز،الإذاعة

لمعظمنا،بالنسبةعادةمريحاأمرأمسبقاالجوعليهيكونأدط

نرتديها،التيالملابعم!اختيارعلىتساعدناالجويةفالتنبؤات

فيالانشطةبعضمزاولةنستطيعكناإذاماتقريروعلى

أيضا.ذلكمنأعظمأهميةالجويةوللتنبؤات.الطلقالهواء

وسرعةباتجاهالخاصةالتقاريرتمكن،المثالممبيلفعلى

التىالوقودكميةمعرفةمنالطائراتملاحيالرياح

عمليةقبل-البناءعمالويحتاج.لرحلاتهميحتاجونها

ستمطر،السماءكانتإذامامعرفةإلى-الخرسانةصب

ويست!.تتصلبأنقبلالخرسانةتتلفلاحتى

يتخذواأن!الصقئبسقوطتحذيراتلقواماإذا-المزارعون

التنبؤأنكما،محاصيلهمبحمايةالكفيلةالإجراءات

نأيمكنوالفيضاناتالممطرةوالأعاصيراللولبيةبالأعاصير

.الممتلكاتفيالخسائرويقللالكثيرينحياةينقذ
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)المراصد(الحويالرصدمحطاتترصد.أعلاهالمبينارسمفييتضحكماالىساشل!نسددخ!لمىقيالعالمحولالجويةالأحوالرصد

القياساتلأخذكذلكوالسفنالطائراتوتقوم.الصناعيةوالأقمارالأرضيةالمحطماتإلىالبياناتالبالوناتوترسل،الأرضعلىالجويةالأحوال

محطاتإلى-والقطبية-الأرضيةالصناعيةالأقماروترسلالصناعيةالأقمارإلىالبحرفيالحويةالأحوالعنلياناتالطوافيوترسل،الجوية

الجوية.المعلوماتبعصبتوصيلالاتصالاتأقمارتقومكما.للأرضصوراالجويةالتحكم

علماءالجويةالأحواليرصدونالذينالعلماءويسمى

البياناتيجمعونوهم(.بالطقس)التنبؤالجويةالأرصاد

العالم،أنحاءمختلففيالجويالغلافبحالةالخاصة

والضغط،الحرارةدرجةتبينخرائطلإعدادويستخدمونها

الختلفة،المناطقفيالرطوبةودرجة،الرياحوحركةالجوي

الجوية.للحالةتوقعاتهمويعدونالخرائطيحللونثم

توقعاتدقةتعتمد(.الجوية)الأحوالالطقسرصد

أنحاءجميعفيللطقسالدائمالرصدعلىالجويةالحالة

المعلوماتتبادلمجالفي-الدولأبدتوربما.العالم

وترعىآخر.مجالأيمنأكثرتعاونا-بالجوالخاصة

المتحدةللأمالتابعة-الجويةللأرعادالعالميةالمنظمة

البرنامهذاخلالومن،الطقسلمراقبةالعالميالبرنامج

فىالمشتركةالدولوهي-دولة041مناكثرتتولى

علىوتوزيعها،بالطقسالخاصةالمعلوماتجمع-البرنامج

نظامهيعالميةاتصالاتشبكةبوساطةالأعضاءالدول

العالمي.ايرتصالات

الأعضاءبالدولالجويةالأرصادهيئاتوتقدم

الأحوالرصدوسائلوتتضمن.البرنامجلهذاالإمكانات

جويةأرصادبالونات2-جويرصدمحطاتأ-:الجوية

للرصد.صناعيةأقمار3-

الأحوالبتسجيلتقوموهي.الجويالرصدمحطات

حولمحطة)0053منأكثرويوجد.الأرضعلىالجوية

الرياحواتجاه،الحرارةدرجة-ساعةكل-تقيس،العالم

الأحوالمنوغيرهاالمطر،وكمية،والرطوبةوسرعتها،

الحالةتوقعاتمراكزإلىالمعلوماتهذهتبثثم،الجوية

الجوية.

متعددةوسائلالجويالرصدمحطاتوتستخدم

)الترمومتر(الحرارةفمقياس،الجويةالأحواللتسجيل

الضغط)مقياسوالبارومترالهواء،حرارةدرجةيقيس

)دوارةالجويةالأرصادودليل،الجويالضغطيبين(الجوي

سرعةيقيس)الأنيمومتر(والمرياح،الرياحاتجاهيبين(الريح

كميةيقيس)الهيجرومتر(النسبيةالرطوبةومقياس،الرياح

المطر.كميةيقيصا!لطرومقياسالهواء،فىالرطوبة

أيضاالرادارالجويالرصدمحطاتبعضتستخدم

،بعيدةمسافاتعلىتسقطالتيالأمطارعنلتكشف

المطرقطراتفتعكسها،راديويةموجاتالنظاميطلقحيث

كشفويمكن.السحابفيالموجودةالجليدوحبات

ويظهر.كم004حوالىمسافةحتىالمنعكسةالموجات

التلفاز.شاشةتشبهشاشةعلىالممطرةالمنطقةموضع

نأالرادار-باستخدأمالجويةالأرصادويستطئكللماء
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سقوطم!سالىتحديدعلىالجويةالأرصادعلماءيساعدالطقسرادار

لظاميصدرهاالتيالراديوموحاتالماءقطراتتعكسحيتالمو،

التالتمة.علىالممطرةالمماطقوتطهرالرادار،

تدأ!،كثيرةحالاتوفيوسرعتها.العاصفةاتجاهيحددوا

فالأشعة.القادمةالعاصفةنوععلىالمنعكسةالأشعةقوة

على-رعديةعاصفةفيأشبردحباتبوساطةالمنعكسة

الأرصادعلماءالراداريمكنوجدا.قوية-المثالسبيل

معينة.منطقةعلىماعاصفةمروربموعدالتوقعمنالجوية

الجويوالغلافللمحيطاتالقوميةالإدارةطورتوقد

داتدوبلررادارلمحطاتشبكةالمتحدةبالولايات

الهواءموجاتيكشف!الراداروهذا،النابضةالموجات

الإشعاعترددفيالدقيقةالتغيراتلسببالمتحركة

دوبلر،انظر:دوبلر.تغييراتباسماوالمعروفةالمنعكس

تأثير.

فيالجويةالأحوالتقيسوهي.الجويةالأرصادبالونات

حوالىتطلقيوم،ف!!ل.الجويالغلافمنالعلياالطبقات

منها،لكللالونينالعالهـاحولجويرصدمحطة008

جهازاويحمل،الهيدروجينأوالهيليومبغازالبالونويملأ

الجويةالمعلوماتيبثجهازوهواللاسلكيالمسباريسمى

وهو،لاسلكيإرسالجهازبواسطةالأرضيةالمحطاتإلى

علىالجوورطوبة،الجويوالضغط،الحرارةدرجةيقيس

فيمكنوسرعتهاالرياحا-بحاهأما.مختلفةارتفاعات

بوساطةالبالونحركةتتبعخلالمنالأرضعلىتحديدهما

ارتفاعإلىيصلعندماالبالونوينفجر.الاتجاهتحديدجهاز

)الباراشوت(الهبوطمظلةتفتححينئذ،م000/27حوالي

.الأرضإلىفتعيده،اللاسلكيبالمسبارالمتصلة

ئرو؟ع7ى-7!د2جم!".-!-!عبر!-خ!صيهب!--؟03

-؟-ش--خم!،دىعءص-دفيخمخ!-!حه!

للغلا!الجويةالأحوالتقيسأحهزةتحم!الجويةالأرصادبالونات

اطلقوقد.الأرضإلىالبيا،توتتمحتلفة،ارتماعاتعلىالحوي

ألتاركتيكا.مرالصورةفيالموحودالالود

يسمىالجويةالأرصادبالوناتمنآخرنوعوهناك

معين،ارتفاععلىيحلقوهو،المستوىثابتالبالون

حجمويحددتقريبا.ثابتضغطعندبداخلهالغازويظل

ثابتةللبالوناتويمكن.عليهيحلقالذيالارتفاعالبالون

تمدناوهى،كثيرةشهوراالهواءفىتظلأنالمستوى

معين.ارتفاععلىالجويةأسلأحوالالأجلطويلةلقياسات

توصلهاالتيالصناعيةالأقمارإلىأجياناتاالبالوناتوتبث

الأرضية.المحطاتإلىبدورها

تصويرآلاتتحملتصويرآلاتهي.الصناعيةالأقمار

السحبأنماطالصوروتبين.للأرضصوراتلتقطتلفازية

علىوالجليدالثلجمنكبيرةومساحات،الأرضتعلوالتي

طريقعنصوراالصناعيةالأقماروتبثسطحها.

صوراتعدحيث،الأرضيةالمحطاتإلىالإشارات

الأرصادعلماءويستطيع.الإشاراتهذهمنفوتوعرافية

الأعاصيرأماكنتحديد-الصورهذهبدراسة-الجوية

فوقتتشكلالتىالخطيرةالأعاصيرمنوغيرهاالممطرة

إصدارالجويةالخدماتإدارةتستطع،ثمومن،المحيط



هذهفوقالسحبنمطتبينالشماليةلأمريكاالصناعيةبالأقمارصورة

الشرقيالشمالىالساحلمنمبعدةعلىالدواروالممط.القارة

الهاركين(.)إعصارممطرلإعصارهوالمتحدةللولايات

اليابسة.العواصفتضربأنقبلالمناسبةالتحذيرات

الحرارةلدرجةقياساتأيضاالصناعيةالأقماروتأخذ

الأرصاد!لماءيستطئ،ذلكإلىوبالإضافة.والرطوبة

ملاحظةطريقعنوسرعتهاالرياحاتجاهتحديدالجوية

الصناعية.الأقمارصورمنسلسةفىالسحبحركة

قطبي:للطقسالصناعيةالأقمارمننوعانوهناك

للطقسالصناعيةالأقماروتدورالمدار.وأرضيالمدار

008بينيتراوحارتفاععلىالأرضحولالمدارقطبية

الشماليالقطينفوقمدارهاويقعتقريبا،كم041و.

القمرفإنتدور،الأرضإنوحيث.والجنوبي

منمختلفةمناطقفوقيمرالمدارالقطبيالصناعي

التيالصورمساحةتغصوقد.دورةكلفيالأرض

من%2حواليأو2،كمملا!،01إلىيصلمايلتقطها

الصناعيةالأقمارلبعضويمكن.س!إلأرضمساحة

الواحد.اليومفيمرتينالأرضتصورأنالمدارقطية

يطلقوالتي-المدارأرضيةللطقسالصناعيةالأقمارأما

خطحولفتدور-التزامنأرضيةصناعيةأقمارأيضاعليها

هذاوعلى.كم35)098يبلغارتفاععلىالاستواء

دورانمعالجويةالأرصادقمرحركةتتزامنالارتفاع

الوقتنفسفىواحدةدورةالقمريكملوبذا،الأرض

فييظلثمومن،واحدةدورةالأرضفيهتكملالذي

للطقس-الصناعيةالأقمارولأن.الأرضفوقواحدموقع

فهيلذا،العاليالارتفاعهذامثلعلىتدور-المدارأرضية

تلكمنأوسعمساحاتتغطيصوراتلتقطأنتستطيع
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وضعتماوإذاالمدار.قطيةالصناعيةالأقمارتلتقطهاالتي

واحدوقتفيتلتقطأنتستيمفإنهاأربعةصناعيةأقمار

بأكملها.الأرضيةالكرةتغطيصورا

واسمفن،الطائراتتتضمنوهي.الأخرىالرصدوسائل

اتجاهتسجلخاصةبأجهزةالمزودةالتجاريةالطائراتوبعض

الطران.مستوىعندالحرارةودرجةوسرعتهاالرياح

إلىالمعلوماتهذهيرسلأنالطائراتمنعددويستطجع

طائراتأيضاوهناكالمدار.أرضيةللطقسالصناعيةالأقمار

الجوية.للأحوالقياساتتسجلالجويةللأرصادخاصة

المسبارمننوعاالطائراتتطلق،ذلكإلىوبالإضافة

أثناءالجويةالأحواليسجلدربسونديسمىاللاسلكي

.الهبوطبمطةالأرضإليهبوطه

معلوماتالجويةالأرصادوسفنالتجاريةالسفنوتوصل

أجهزةبوساطةالأرضيةالمحطاتإلىالجصيةالأحصالعن

تسجلبالوناتأيضاالجويةالأرصادسفنتطلقكماالراديو،

إلىوباللإضافة.الجويالغلافأعلىفيالجويةالأحوال

وهي-خاصةطوافاتالمحيطاتإلىالسفنتطلق،ذلك

الأحوالالطوافاتوتسجلالماء.سطحعلىتطفووسائل

الأقمارإلىالمعلوماتوتبثالبحر،سطحمستوىعندالجوية

فيمثبتةالطوافاتوبعضالمدار.قطيةللطقسالصناعية

التيار.معينجرفالآخروبعضهاالماء،

تحليلأجلمن.بالطقسالخاصةالمعلوماتتحليل

مثلعاملمنأكثرتوفريجببالطقسالخاصةالمعلومات

الجوية.بالأحوالوالتوقعاتالطقسخريطةإعداد

تمالتيالمعلوماتتستخدم.الطقسخريطةإعداد

والبالوناتالجويةالأرصادمحطاتبوساطةجمعها

خرائطلإعدادالوسائلمنوغيرهاالصناعيةوالأقمار

منالخمسينياتفيالجويةالأرصادعلماءبدأوقد.الطقس

الخرائطويعدونالمعلوماتيجمعون،العشرينالقرن

خريطةوتبين.الحواسيبباستخدامبالطقسالخاصة

لمطحعندقياسهاتمالتيالجويةالأحوالالسطحيةالطقس

الخرائطفيوتوجد.اليوممنمعينوقتفيالأرض

)خطوطالحرارةدرجةتساويخطوطتسمىخطوط

درجةنفسسجلتالتيالأماكنبينتربطوهيالتحاور(،

الضغطتساويخطوطتسمىخطوطتوجدكما،الحرارة

سجلتالتيالأماكنبينتربطوهي)الإيسوبار(،الجوي

.الجويالضغطنفس

تساويلخطوطتقريباموازيةتهبأنإلىالرياحوتميل

كانت،متقاربةالخطوطهذهكانتوإذا.الجويالضغط

خفيفة.تكونفالرياح،متباعدةكانتاذاأماشديدةالرياح

الطقسخرائطوتبين.المظللةالمناطقفتمثلهالتساقطأما

الخرائط.علىالهوائيةالجبهاتمواضعكذلكالسطحية
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واتجاهالحرارةدرجةتبينمليبار005خريطةوتوجد

حواليارتفاععلىقياسهاتمالتيوالرطوبةوسرعتهاالرياح

هذأعندالجويالضغطويبلغ.المتوسطفىم806/5

معدلنصفحوالىأومليبار،05.حواليالارتفاع

خريطةوتبينالبحر.سطحمستوىعندالجويالضغط

فيوأصغرهاالسطحيةالحرارةدرجاتأعلىالحرارة

التساقطخريطةوتبين.ساعة42خلالالختلفةالأماكن

فيهاحدثالتىالأماكنمطر(إلىالبخارتكثف)خريطة

حالةتوقعخريطةوتستخدم.ساعة42خلالالتساقط

واتجاه،الجويوالضغط،الحرارةبدرجةللتنبؤالطقس

فىمعينوقتفيوالتساقط،والرطوبةوسرعتها،الرياح

حلخلالمنالخرائطهذهالحواسيبوتعدما.يوم

الأرصادمعلوماتتستخدم،معقدةرياضيةمعادلات

بداية.كنقطةالجوية

الطقس.خرائطتحليلتتضمنوهى.الطقستوقعات

توقعات،الجويةالتوقعاتمنأساسياننوعانوهناك

التوقعاتوتتنبأ.المدىطويلةتوقعاتوالمدىقصيرة

وأ،ساعةعشرةالثمانيخلالبالطقسالمدىقصيرة

عدةالتوقعاتهذهوتحدث.التاليةساعةوالثلاثينالعست

الجويةالأرصادعلماءتلقىكلما،اليومفيمرات

منأنواععدةوهناك.الطقسعنجديدةمعلومات

الجويةبالأحواليتنبأفأحدها.المدىطويلةالتوقعات

الجويةالأرصادعلماءويراجعهالتاليةالخمسةالأيامخلال

التالية.العشرةأوالستةالأياميغطىالاخروالنوعيوميا،

الأرصادعلماءويعد.الأممبوعفيمراتثلاثويراجع

ويراجعونهايوما،ثلاثينإلىتمتدتوقعاتأيضاالجوية

تغطيهاالتيالفترةطالتوكلماالشهر.فىمرتين

وقلتتضمنها،التيالتفصيلاتقلت،الجويةالتوقعات

دقتها.احتمال

علىالاعتمادالجويةالأرصادعلماءيستطيعولا

إنما،دقيقةتوقعاتلإعدادوحدهاالطقسخرائط

توقعاتهم.لإعدادجداسريعةحواسيبيستخدمون

الغلافيقسمنموذخاالحاسوبنظممعظموتستخدم

منالمعلوماتالحاسوبويتلقى.مربعاتشبكةإلىالجوي

خريطةويعد،الصناعيةوالأقمارالجويةالأرصادمحطات

علىستطرأالتيالتطوراتيحسبثمنموذجيةطقس

واتجاههاالريا!وسرعةوالحرارةكالضغطالجويةالمتغيرات

تعدالحساباتهذهخلالومن،التاليةالقليلةالأيامحلال

مصلحةتستخدم،المثالسبيلفعلى.الجويةالأحوالنشرة

يحتويحاسوبنموذجالمتحدةالمملكةفيالجويةالأرصاد

يماثلوهو،الأرضيةالكرةعلىنقطة000206على

تنبؤاتعلىوللحصول.كم09عرضهامربعاتشبكة

علىالساحليةالمناطقفيالحالهوكما-دقةأكثرجوية

مربعاتشسبكةالحاسوبنماذجتستخدم-المثالسبيل

ماوغالبا.كيلومتراتعدةعرضهايتعدىلاأصغر،

يعدهاالتيالجويةالأحوالتوقعاتخرائطتخطئ

الصيغأنالأسبابهذهأحد:الأسبابمنلعددالحاسوب

تقريبىوصفمجردهيالحاسوبنظمتستخدمهاالتي

مكاتبفيالحواسيب

تتلقىالجويةالأرصاد

معلوماتدائمةلصحف!

م!كمادرمنالطقسعن

محطاتمتلمختلفة

الأرصادالجوية

والأقماروالمالونات

أحهزةوتحللالصماعية

المعلوماتهدهالحاسو!

إعدادفيوتستخدمها

الطقسحرائطأحدث

الحوية.والتوقعات
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تكونماغالبا،ذلكإلىوبالإضافة.الجويالغلافلسلوك

المحتملةالجويةالأحواللأن،دقيقةغيرالطقسيةالتوقعات

الأحوالهذهتتغيرأنالمحتملمنأنهكماجدا،كثيرة

تتنبأالتيالجويةالتوقعاتوخرائط.فائقةبسرعةالعامة

بحالةتتنبأالتيتلكمندقةأكثرللطقسالعامةبالأحوال

محدد.ووقتمعينمكانفيالجو

يحلل،الجويةالتوقعاتخرائطتحليلإلىبالإضافة

للتنبؤأخرىومخططاتخرائطالجويةالأرصادعلماء

نأتوقعاتهمدقةعدمأسبابومن.معينةمدينةفىبالطقعه!

فيهبماالعالمأنحاءجميعفىرصدهالايتمالجويةالأحوال

أنحاءمعظمفيجويةأرصادمحطاتتوجدإذ.الكفاية

وسفنطائراتمنالكافيالعدديوجدلاولكناليابسة

المحيطاتجميعلمراقبة،المحيطاتوطوافاتالجويةالأرصاد

يجريماونادرا.س!إلأرضثلثيمنأكثرتغطيالتي

المحيطاتمنشاسعةمناطقفوقالجويالغلافحالةرصد

لاتزودنابمفردهاوهذه.الصناعيةالأقمارطريقعنإلا

يستطيعلاثم،ومن،المناطقهذهعنكافيةبمعلومات

الطقسبنوعيةيخبروناأندائماالجويةالأرصادعلماء

العالم.منمعينةجهةسيسودالذي

الجويةالحالةتوقعاتتطور

الافمنذالجويةبالأحوالالتنبؤالناسحاوللقد

سنة4)...منأكثر-منذتنبؤاتهمبنواوقدالسنين

نأيعتقدونالقدماءوكان،النجوممواقععلى-مضت

المطرمثلالجويةالأحوالفييتحكمونالهتهمبعض

والرياخ.والرعد

وهو-الجويةالأحواللقياسجهازأولاخترعوربما

تطويرتمكماالميلادالرائقبلالقرنقبل-المطرمقياس

نأإلاالميلاد.قبلالأولالقرنمنتصفبحلولالريحدوارة

بعدإلابهايعتدولم،الثقةتكتعسبلمالجويةالتوقعات

.الأخرىالعلميةالوسائلمنعدداختراع

،ام395عامفي.الحديثةالجويةالتوقعاتبدايات

وفي.الحرارةمقاييسمننوعاجاليليوالإيطاليالعالمطور

وهو-توريشليأيفانجليستاالإيطالياخترع،أم436عام

.الجويالضغطلقياسبسيطابارومترا-جاليليوتلميذ

الجويالضغطفيالاختلافاتأنالعلماءأدركحينئذ

الإنجليزيالفلكيأعدوقد.الطقسفيتغيراتإلىتؤدي

تعرض،أم686عامفىجويةخريطةأولهاليأدموند

شرحام783عاموفي.التجاريةالرياحلهبوبمخططا

مقياسمبدأ-مرةلأول-سوسيرديبيندكتهورس

يستخدمالذيالشعر،ذي)الهيجرومتر(النسبيةالرطوبة

الجوية.الرطوبةلقياسالشعر

التاسعالقرنأوائلفيالطقسخرائطأوضحتوقد

لكن.السائدةالرياحمععادةتتحركالجويةالنظمأنعشر

الناسلتحذير-الوقتذلكفي-تستخدملمالمعلومةهذه

برصدالخاصةالتقاريروكانت.القادمةالعواصفمن

العواصففكانتالبريد،بوساطةترسلالجويةالأحوال

الجوية.التوقعاتمراكزإلىالبريدوصولقبلتصل

صورةأكملإلىالبرقجهازوصل،ام448عاموفي

مكنوقد.مورسفينليصمويلالأمريكيالخترعيدعلى

ملاحظاتهمإرسالمنالجويةالأرصادعلماءالبرقجهاز

عاموفى.أخرىإلىمدينةمنسريعابالجوالخاصة

سميثسونيانمعهد)سكرتيرهنريجوزيفتلقىام984

بوساطةيرسلالجويةالأحوالعنتقاريرأول(،واشنطنفى

أصبحت،ام856عاموفي.المتحدةالولاياتفيالبرق

التقاريرعلىتعتمدجويةخدمةتؤلسردولةأولفرنسا

بدأت،أم086وفى،البرقجهازطريقعنالمرسلة

مماثلة.خدمةتقديمبريطانيا

التوقعات.كانتالعشرينالقرنفيالعلمىالتقدم

التنبؤمنأساساتتألف-العشرينالقرنأوائلحتى-الجوية

فيزيائيقدمثم،والمنخفضالمرتفعالضغطمناطقبحركة

التيللتغيراتجديداتفسيرابياركنزفلهلميدعىنرويجي

الهوائيةالكتلحركةأنبياركنزواعتقد.الطقسعلىتطرأ

رأىكما،الجويةالأحوالعلىكبيراتأثيراتؤثرالضخمة

،باردةهوائيةبكتلةدافئةهوائيةكتلةتلتقىعندماأنه

علىبياركنزوأطلق،متقلبطقسذاتمنطقةتتشكل

فىالنظريةهذهأسهمتوقدجبهاتلفظالمناطقهذه

الجوية.التوقعاتدقةزيادة

فرايلويسالبريطانيالرياضياتعالماعتقدوقد

للتنبؤالرياضياتاستخدامالممكنمنأنهريتشاردسون

الفيزياء.قوانينيتبعالجويالغلافسلوكلأن،بالطقس

ريتشاردسوناستخد!،العشرينالقرنعشرينياتوفي

الجويةالاحوالعلىالفيزياءقوانينتطبقحسابات

نأ-الحساباتهذهباستخدام-للعلماءويمكن.المتغيرة

ذلكومع.الطقسعلىتطرأقدالتيالتقلباتيتوقعوا

حتىطويلاوقتاتستغرقريتشاردسونحساباتكانت

التقاريرإعدادقبلتمركانتالجويةالحالاتإن

بها.الخاصة

حواسيبأولتطويرتمالعشرينالقرنأربعينياتوفي

منمجموعةوبدأت.علميةصبغةذاتإلكترونيةرقمية

فونجونبقيادة-الجويةوالأرصادالرياضياتعلماء

توقعمنالحواسيبتمكنالتيالمعادلاتصياغة-نيومان

الجويةللتوقعاتناجحةنشرةأولأذيعتوقدالجو.حالة

الحين،ذلكومنذ.ام059عامالحاسوببوساطةأعدت
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التوقعاتبمعادلاتللوصولجهودهميبذلونوالعلماء

الدقة.درجةإلىالحاسوبخلالمنالجوية

تطويرفيهائلتقدمحدث،العشرينالقرنوخلال

العشرينالقرنثلاثينياتففي.الجويةالأحوالرصدأجهزة

لأولالراداراستخدمكمااللاسلكيالمسباراستخدامشاع

القرنخمسينياتفىالجويةالأحوالرصدفيمرة

أولالمتحدةالولاياتأطلقتأم،915عاموفي،العشرين

الأحوالعنمعلوماتالارضإلىيرسلصناعيقمر

،مدارهإلى(1)تيرسأطلق،أم069عاموفي.الجوية

تلفازية.تصويربآلةمزودللطقسصناعيقمرأولوهو

أرضيللطقسصاعيقمرأولأطلقم7491عاموفي

الوقت.طواليعملالمدار

التارلضعبر-الناسحاول.الطقستطويعمحاولات

العلماءيجربالحاضر،الوقتوفى.الطقسيطوعواأن

والبرد،،أ!مبابواالمطر،:مثلالجويةالأحواللتطويعطرقا

أ!مجافينجاحأكبرحققوأوقد.والبرقالممطروالإعصار

تطعيمتسمىطريقةخلالمن)الاستمطار(المطرإسقاط

بموادالسحبترشأطريقة،اهذهوحعسبالسحب

إلىالرياحوتحملهاالأرضمنتطلقأو،مختلفةكيميائية

الماءقطراتتساقطإلىالكيميائياتهذهوتؤدي،أعلى

الاستمطار.انظر:.السحبتحملهاالتي

كميةلزيادةالسحبتطعيمطريقةتستخدمماوغالبا

الطريقةهذهتنجحلاذلك،ومع.الجافةالمناطقفيالمطر

وقدالمطر.لإسقاطمهيأةذاتهاالسحبكانتإداإلا

المطرتساقطلمحأيضاأصسحباتطعيماطريقةاستخدمت

فمن.المناطقبعضفيالمحاصيليتلفقدالذيالغزير

المطرمعظميتساقطقدهذهالسحبتطعيمطريقةخلال

المناطق.هذهمثلإلىالسحبتصلأنقبل

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الطقسعناصر

صمةلعااطودةلرالحكوديارعصال!ا

الزاليةالعاصفةالرعدالممطرالإعصار

الثلحيةالعاصمةالرياحالبرد

الر!ليةالعاصفةالتحاريةالرلاحالبرةط

المائيالعمودالسائدةالعرليةالرياحالتايفون

الحانةالدافئةالفونهالموسميةالرياحإعصارالتورلاد،

قرحقوسالرودعةالمفاتالتيار

لمطراالسحىالتلح

التلجيالموالسروكوالحفاف

رياح،لورثرالشيحوكالحليدا

رياح،الهرمتانالصقيعالهادئالسميمحرام

الواللالض!ا!الحيلعرضحطوط

الحرارةدرحة

الطقسأدوات

الحراريةالمردوحةالرادارمترأصار.ا

اللاسلكيلمسباراأعصاءارحلاتأسدلماا

الحمسيةالرطوبةمقياسأ!رقيةاالطائرةالترمومتر

المطرمقياسالمرياحالحويةالأرصادادأجا

صلةذاتأخرىمقالات

الشتاءعلم،الحويةالأرصادا

لصيفاا،!متمطار1

لعلماالرياخسودة

لعبارالتبحرا

الشمسكل!التروبوسفير

لمطاراالحري!

لمماحاررلتحااخط

الجويةللأرصادالعالميةالممظمةالحويالضغطتساويحط

لهواءاضديعا

قرواشا!سور

الموضوعصرعا

الطقسعناصر-ا

الحرارةدرحة-أ

الحويالفكحعط!

ويتغيرالطقسيتحولكيف-2

الجويللغلافالعامةالدورة-أ

الجويالفسطد!م-ب

الهوائيةالكتلج

الهوائيةالحبهات-د

الجويةالحالةتوقعات-3

الحوية()الأحوالال!سرصد-أ

بالطقصالحاصةالمعلوماتتحليل-ل!

الجويةالحالةتوقعاتتطور-4

الحدشةالحويةالتوقعاتسدايات-أ

الشري!القرنفىالعلحيالتقدم-ب

تطوئال!س!حاولات-ح

أسئلة

لرياخا-خ

بةلرطوا

الجغرا!يةالمعالمهـ-

للأرض

العواصو

كريولي!؟!فعولما-أ

الحوية؟التبؤاتلعضدقةعدمفيالعسبما-2

ما؟لمنطقةوالمساحالطقسديرالفرقما3

الطقس؟فيوالدافئةالباردةالحمهاتلؤتركيرو؟الجبهةما4

؟الندىلقطةما-5

الصناعية؟الأقماربهاتمدناالتيالحويةالمعلوماتلوعما-6

أصسحص؟اتحطعي!المقصودما7

حرارته؟معظمعلىالحويالغلاديحصلكيص-8

علىالمسلمينغيرعنديطلقمصطلحادلليالطقس

ولمعظم.دينيةجماعةأعضاءيؤديهاالتيالعبادةأفعال

بها.الخاصةالدينيةطقوسهاالأديان
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الكلماتبينالدينيةالطقوسأحديجمعوقد

ذاتأشياءأيضايتضمنقد.كماوالإيماءاتوالموسيقى

والحركات،الخاصةوالملابسالذبال!مثلدينيةدلالة

مراسممنكجزءنضحهأوالماءسكبمثل،الرمزية

محددةأوقاتفيالدينيةالطقوسبعضوتعقدالتعميد.

فيالطقوسهذهتتمقدكما،العامأوالأسبوعأواليوممن

الأحد.أوالسبتيومأوعيد،أوصوميوم

النصرانيةفىالأساسيالدينىالطقسويسمى

.القداسأو،المقدسالربانيالعشاءأو،المقدسبالقربان

ا!عمالمقدسالقربانعلىالشرقيةالكنائحم!وتطلق

السنةفيالدينيةالأحداثوأهم.المقدسالدينيالطقس

بالنسبةأما.الفصحوعيد،المسيحميلادهيالنصرانية

العبريةالسنةرأسفأهمها،السنويةاليهوديةالدينيةللطقوس

كيبور.ويوم

أكثرهاصور،عدةالنصرانيةفيالدينيةوللطقوس

الروماني.أواللاتينيوالطقسالبيزنطيالطقسانتشارا

اليونانيةالأرثوذكسيةبالكنيسةالبيزنطيالطقسويستخدم

فيستخدم،اللاتينيالطقسأما.أخرىشرقيةكناشوعدة

الكاثوليكية.الكنيسةفي

،القداسبمالربانىالعشاءبمالمقدسالسرأيضا:انظر

الرومانيةالكنيسةبمالشرقيةالأورثوذكسيةالكنائس

ثوليكية.الكا

والشجيراتالأشمجارمنمجموعةأسمالطقسوس

مسطحة،بأنهاالطقسوسأوراقوتتميز.الخضرةدائمة

أسفل،منأماأعلاها،فىقاتمأخضرولونها،حادةإبرية

امتدادعلىصفينشكلعلىوتنتشر.باهتةخضراءفهي

بالحمرةمشوباللونفبنيالشجر،لحاءأما.الساق

قرمزيةبذوراالطقسوسأشجاروتحمل.بالحراشفومغطى

الساحاتفىعادةتوجدالممولطيئةشجرةالإنجليزيالطقسوس

السنين.مئاتإلىالفصائلبعضعمرويمتد.بالأريافالقديمة

كما،الشجرةجذعيطولوقد.اللبيةالثمارتشبهاللون

اسشين.مئاتإلىالأحيانبعضفيالشجرةتعمر

وأوروبا،آسيا،فىالإنجليزيالطقسسوسشجروينمو

منبالقربالطقعسوسأشجارمنكثيرويوجدوإفريقيا.

تعززالطباشميريةالتربةأنيبدوحيث،الإنجليزيالقنال

الذين،المشهورونالإنجليزالسهامرماةاستعملوقد.نموها

أقواسا،الوسطىالعصورحروبخلالفرنسافرسانهزموا

.الطقسوسأشجارخشبمنمصنوعة

والمطاطية.بالصلابةالطقسوسأشجارخشبويتميز

الماهوجني،خشبمثلتماماجميلةغالبافهي،أليافهأما

وتصئمنهالطقسوستلميعويتم.الأثاثمنهيصنعالذي

الشجرةساققلبمنالقريبالخشبويتميزالمناضد.

والبذور،والإبرالشجرلحاءأماالأحمر.البرتقالىبلونه

لممامة.ف!

.الطقسوسأشجارمنأنواععدةأمريكافيوتنمو

وتعتبر.الباسفيكطقسوسأو،الغربيةالطويلةمنها

صناعةفييستخدمحيث،قيمةذاتالشجرهذاأخشاب

وأكثر.الخفيفةالطويلةالزوارقومجاديفالفاخر،الأثاث

أما.شمجيراتشكلعلىاليابانيةالطقسوسأشجارتنموما

فهو(الأرضيالشوكران)أوالأمريكيالطقسوسشجر

النصارىيستعملماوغالبا.الشجيراتممتدمنخفض

الميلاد.أعيادزخارففيالأمريكيالطقسوسأغصمان

.النباتبمالخروطيالصنوبر:أيضاانظر

هـ،07)066-أجعفرأبو،الطقطقيابن

طباطبابنمحمدبنعليبنمحمدأم(.ا-262903

منناقد،باحثمؤرخ،الطقطقيبابنالمشهور،العلوي

كتابصاحبالعلويطباطباابنغيروهو.الموصلأهل

والنجفبالحلةالعلوييننقابةفيأباهخلفالشعر.عيار

بكتابهاشتهر.خراسانمنبفارسيةوتزوجوكربلاء،

وقدمه،الإسلاميةوالدولالسلطانيةالادابفىالفخري

إبراهيم.بنعيسىالدينفخرالموصلواليإلى

الحيواناتأوالحصانعلىتوضعأدواتالفرسطقم

أكتافها.بوساطةعربةجرمنتمكنهاالأخرى

والعناناللجامهيالفرسلطقمالرئيسيةوالأجزاء

تضافوقد.التوصيلوأذرعةوالسمطالعنقوطوق

أجزاءمعظموتصنع.خاصةلظروفالأخرىالأجزأء

معدنيةحليةبوساطةأماكنهافيوتثبتالجلدمنالطقم

.الحيوانحركةفىللتحكماللجامويستخدم.ومشابك

وتثبتالحيوانرأسعلىبإحكامتثبتأربطةمنويتكون

الشكيمةإلىالعنانويربط.فمهفيالمعدنيةالشكيمة
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لمساعدةمعاالمرسطقمأحراءجميعتعمل.الفرسطقمأجزاء

الحف!!.حرع!الحصانولمساعدةالحصالىوتوحيهالتحكمفىالسائق

ويستخدممحتلمةلأغراضالفرسأطقمسمحشلعةأنواعوتستحدم

نأيحصالمقعد.وحيدةعرسةلحرأعلاهالمو!تالخفيىالفرسطقم

التقيلة.الأحمالاحرعمدالقويةبالأطقمالحيادتزود

العربة.سائهتإلىليصلجداطويلأيكونأنويجب

ويتكون،الأكتافوعلىالرقبةحولالعنقطوقويمرر

أإمنهماواحدةكلتربطمحنيتينقطعتينمنالسمط

منالتوصي!أذرعوتتكون.العنقطوقجانبيأحد

العربة.إلىالطقمتوصلسلاسلأووحبالطويلينرباطين

بكلابالأخرىوتثبتبسمطواحدةكلنهايةوتربط

الحيوانيتوسطالأحيانبعضوفي.العربةإلى)مشبك(

وتربطالقصبتينيسميانطويلينخشبيينقطينبين

بالعربة.القصبتان

المجتمعاتكلتقريباتعقده4احتفاالمرورطثوس

حياته.منجديدةمرحلةإلىالشخصدخولتراقبالتى

،والتخرج،الولادةمثلمناسباتالمرورطقوسوتشمل

وروقوسالنصرانيةالعمادتثبيتطقوسوتعد.واكواج

خاصةطقوسااليهوديةوالبارميتزفاه،ميتزفاهالبات

واليهود.النصارىعندالروحيالنضجإلىبالوصول

بوظائفهمالناستعريففيالطقوسأغلبوتساعد

علىالآخرينتساعدكمالها،وتقبلهمالحياةفيالجديدة

أكثرفإن،عامةوبصفةجديد.بشكلمعاملتهمكيفيةتعلم

إلىيحتاججديدبدورترتبطالتيتلكهيتعقيداالطقوس

.السلوكفيشديدتغيير

الفصل:مراحلثلاثإلىالمرورطقوسأغلبوتنقسم

فيالمشاركالشخصيسفصلأولآ:.والضموالأنتقال

السابق.حياتهنظاموعنالمجتمعبقيةعنمؤقتاالمرورطقوس

يتعلمالمرور،طقوسمناسينيةاأوالانتقاليةالمرحلةأثناءوفى

ينضمذلكوبعد.الجديدةللمهمةالملائهاالسلوكالمشارك

بها.لهيعترفأوالجديدةالمهمةإلىرسمياالمشارك

،مجموعاتفيالمراحلهذهخلالالناسيمرماوغالبا

وفى.لبعضبعضهمبمساندةالمجموعاتهذهأعضاءويقوم

يتحولونالذينالأولاديفصل،الإفريقيةالمجتمعاتبعض

يتعلمونحيساشهور،أوأياملعدةبالغينإلىقريبا

الفنية.والمهاراتالقبليةالأساطير

أزياءالمشاركونيرتديالمرور،بعفطقوسوفي

إلىوترمزالمجتمععنالمؤقتانفصالهمعلىتؤكدخاصة

الزفافملابسالأزياءهذهوضمن.بهيمرونالذيالتغيير

يتبادلالإفريقيةالمجتمعاتبعضوفي.التخرجوعباءات

بهم.خاصةسريةلغةالمشاركون

الإنسانعلمعالمالمرورطقوساصطلاحابتكروقد

مابهليصفجنبفانأرنولدالفرنسي)الأنثروبولوجيا(

والزفافالتعميدمثلالطقوسبينمشتركاغرضااعتبره

.المجتمعاتمنكثيرفيوالجنائز

،كتابفيهذهالشبهأوجهجنبفانوصفوقد

م(.091)9المرورطقولربعنوان

البوية.:انظر.الطلاء

فلزعلىفلزيغلافوضععمليةيالكهرياءالطلاء

تستخدم.كهربائيتيارباصعتخدامآخرموصلسطحايأو

التآكل،ضدللحمايةالموادمظهرلتحسينالطريقةهذه

طلاؤهاالمرادالمادةتنظيفويتم.للطباعةالصفائحولصنع

محلولفيبغمرهاوذلكوالأولمماخالشحممنجيدا

يحتويمحلولفيتوضعثم،قلويأوحمضيمنظف!

أيوناتشكلفىالفلزويوجد.بهتطلىالذيالفلزعلى

أكثر(.أووأحداإلكتروناخسرت)ذراتالشحنةموجبة

لمصدرالسالببالطرفطلاؤهاالمرادالمادةتوصيليتم

للمصدرالموجبالكهربائىالطرفتوصيلولمجه!كهرباء.

المرادالمادةوتصبجع.المحلولفىأيضايغمرآخربموصل

التياريدخلخلالهمامناللذينالقطإن،والموصلطلاؤها

القطبطلاؤهاالمرادالمادةوتكون.ويخرجالكهربائى

الكاثود.أوالسالب

الأيوناتوتنجذببالأنود.الموجبالقطبويسمى

علىالطلاءيرسبثمالكاثودنحوالشحنةموجبةالفلزية

فيالفلزكانوإذاطلاؤها.المرادللمادةالفلزيالسط!



635الطلاق

لكهرباءبالطلاءا

66يمع

الغضةسيانيدمحلول

المرادالمادة

،لفضةطلاؤها

محلولخلالمنكوبائىتيارتمريريتضمن،بالفضةشوكةطلاء

إلىالمحلولفيالحنمحنةموجبةالفصةأيوناتتنجذب.الفضةسيانيد

الشوكة.

هذهفىللكهرباءيمكن،نفسهالموجبالقطبفلزالمحلول

الفلزمحلويحلالمحلوليدخلالقطبفلزتجعلأنالحالة

الطقةكثافةوتعتمد.المادةلطلاءالمحلولمنالمأخوذ

الكهربائي،التيارقوةعلىطلاؤها،المرادالمادةعلىالمترسبة

ثلاثىالاصطلاحانويدل.المحلولفيالمادةبقاءومدة

متعددةكثافاتهناكأنعلىالطلاءورباعيالطلاء

السطح.علىمترسبةمنفصلةطبقاتوليسللطلاء،

جدارقيقةعادةوالوقائيةالزخرفيةالطلاءاتوتكون

طلاءوفي.ملم.،.هو.،.3بينكثافتهاتتراوح

تستخدم،والكادميوموالزنكوالنحاسوالفضةالذهب

.الفلزاتبهذهالخاصةالسيانيدمحاليلعادة

أملاحبمحاليلوالزنكالنحاسطلاءكذلكويمكن

الكرومحمضبمحلولالكرومويطلى.الكبريتيكحمض

الفلزاتبعضوتتضمن.النيكلبكبريتاتوالنيكل

والرصاصالبلاتينالتجاريللاستعمالتطلىالتيالأخرى

أكثرأوفلزينمنتتألفسبائكترسيبويمكنوالقصدير.

السبيكة.منهاتتألفالتيالفلزاتأملاحمحاليلباستخدام

الأصفرالنحاسللطلاء:المستخدمةالسبائكأمثلةومن

والبرونز.الرصاصيوالقصديرالأسودوالنيكل

وأالميدالياتإنتاجدلإعادةبالكهرباءالطلاءويستخدم

هذه.الكهربائيالتشكيلتسمىعمليةفيالأخرىالمواد

الكهربائي.بالتحليلطلاءسابقاتسمىكانتالعملية

حروفأشكالإنتاجإعادةوهيبالكهرباء،الطباعةوتعد

التشكيلأنواعأحد،الطباعةلحرفةوالنقم!الطباعة

الكهربائية.الطباعةانظر:بالكهرباء.

الكهربائي.التحليل،السبيكة:ايضاانظر

!يستخدم،عازللامعرقيقغشاءاللكطلاء

اللكطلاءويصنع.الصينيوالخزفوالأخشابالمعادن

واللك.والصمغالسليلوزمركباتمن

الورنيشروحالصمغمنالمصنوعاللكطلاءويسمى

منالمستخرجالزيتمععادةالصمغويمزج.الحقيقى

أشسجارزيتويتبخرالتربنتينة(.)زيتالصنوبرأشجار

علىفقطالصمغطبقةتاركاللهواءتعرضهعندالصنوبر

اللكطلاءلصناعةالسليلوزمرلمجطاستخداموعند.المعدن

الحامض.بوتيلأوالكحولبوتيلفيعادةالمركبيذوب

للهواء.تعرضهاعندأيضاالبوتيلمركباتوتتبخر

العادية.الدهاناتألوانكلفياللكطلاءويستخدم

الشرقفيالطيعىالللثطلاءعلىالحصولويمكن

اليابانيونيقوم.البرنيقشجرةمنأواللكطلاءنسغمن

علىللحصولخفيفاضرباالشجرةبضربوالصينيون

فيتحول،بالحرارةويجففونهيعصرونهثم.السائلأوالنسغ

ويخفف.المحلىكالشرابوكثيف،داكنبنيسائلإلى

استخدامه.قبليلونأوالسائلهذا

الأخيرةاللمساتلإضفاءالحديثاللكطلاءويستخدم

والأقمشة.والخشبوالورقالمعادنمنهاالمواد،الافعلى

فيالملونوغيرالملوناللكطلاءالورقمصانعوتستخدم

الكتب.وأغلفةوالعلاماتوالبطاقاتالأربطةعمل

مفيدإنهإذ،الأثاثصناعةفىأيضااللكطلاءويستخدم

إلىبالإضافةالأصفر.أوالذهبيالأثاثلونعلىالحفاظفي

فييستخدمأيالماءمقاوماالأثاثيجعلفإنه،ذلك

اللكطلاءيضفى،السياراتصناعةوفي.المائيالتصميد

مظهراالإكليركياللكطلاءويعطيعليها.الجيداللمعان

.والكرومكالنحاسياتالمصقولةللمعادنجذابا

اللك.بمالورنيش،الراتينجالسليلوز،:أيضاانظر

وحرمةوالزوجةالزو!بينشرعيانفصالالطلاق

وجهعلىزواجعقدوإنهاءبينهماالزوجيةالمعاشرة

بالإشارةأو،وكنايةصراحةباللفظأوبالكتابة،مخصوص

،المالفىيقعأنيمكنكما،الحالفيويقع،لذلكالمفيدة

أمرحدوثعلىعلقأو،المستقبلزمنإلىأضيفإذا

فيه.معين

وهو،تطليق:لهيقالالزوجينبينالقاضيوتفريق

بعدمالقاضىيحكمحيث،الزواجإبطالعنيختلف

يصحلاالزواجعقدقبلمانعلوجودابتداء،الزواجصحة

بالمسلمة.المسلمغيركزواجأساسا،الزواجعقدمعه

.الزواجفسخ:لهيقالماهذامنوقريب

الفطريةالحاجاتلتحقيقالزواجالإسلامشرع

والمودةالنفسيالاستقرارمنها:التيالإنسانيةوالمطالب

أنفسكممنلكمخلقأنآياتهومن):تعالىقال،الأسرية

ذلكفيإنورحمةمودةبينكموجعلإليهالتسكنواأزواجا

.12:الروم!يتفكرونلقوملآيات
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منالتيوالأمورالفطريةالحاجاتهذهأنوالمشاهد

وتصير،الأحيانبعضفيتتحققلاالزواجشرعأجلها

وأالزوجانيكتشفحيثالاستمرار؟متعسرةأومتعذرة

الزواجهذاوأن،صاحبهاختيارفيأخطأأنهأحدهما

يكونأنمنبدلأ،والتعاسةللشقاءمصمدرإلىانقلب

معالاستمرارلأحدهمايمكنلاوأنه،والراحةللهناءمنهلا

مقوماتلكونأوتتغير،لاوسلوكطباعمنفيهلماالآخربم

بالحقوقالقيامعنللعجزأوبينهما،مفقودةالإنجاب

وهكذاغيرها.أوالماليةأوالجنسيةمنهاسواء،الزوجية

السعادةأسبابتوافرلعدملهمعنىلاالزواجيصبح

والاستقرار.

الأسريةالحياةفيتقعالتيالحالاتهذهولعلاج

وتدرج،خاصةباحكامالطلاقالإسلامأحاط،اللإنسانية

فيالمشروعةالهيئاتوحدد،النهائيةآثارهااعتبارفي

كلوإثما.معصيةفعلهاواعتبرسواهامماوحذر،الطلاق

والمجتمعالزوجينوتجنيب،الطلاقتفشيمنللحدذلك

يقع.قدالذيالضررمنالأدنىالحد

كرههأنهإلا،إليهللحاجةبالطلاقالإسلامسمحلقد

النبيقال،المباحةالإنسانيةالتصرفاتأبغضمنوعده

رضىخلقامنهاكر،إنمؤمة،مؤمنيفركالاكل!!د:

يكنلاأيالبغض:والفرك.مسلمرواهآخر(خلقامنها

ماإطارفيفلعلهطلاقهاعلىحاملأالمرأةمنلخلقالبغض

منهارضيخلقامنهاكرهإنوعساهشرعا،عنهيتغاضى

اضرارمنعليهيترتبقدلماونظرا.أخرىأخلاقاأوخلقا

الضحايا،أولبسببهاالأطفاليكون،وأسريةاجتماعية

هيالتيالأسرةلعرىتمزيقمنالطلاقفيعمافضلا

.المجتمعاتبناءفىالأساسيةالخلية

فىللطلاقالإسلامتشريعبأنأيضاالقولينبغيلكن

ومرونتهواقعيتهعلىيدل،المستعصيةالأسريةالحالات

الوقتفي،العادلةومتطلباتهاالبشريةوقابالحياةومواكبته

تقعالتيالظالمةالطلاقحالاتعنمسؤولآيعتبرلاالذي

لأنهمبموجهالاتهمحماقاتهمبسبببعفالناسمن

أجله،منشرعالذيموضعهغيرفيالعلاجهذااستعملوا

ذكرفقدوإرشاد.تبصيرإلىيحتاجمنهمشماذتصرفوهو

عنه،اللهرضي،الخطاببنعمرإلىجاءرجلاأن

إليهاويميليحبها،عادمالأنه،زوجتهطلاقفييستشيره

فقالمنها،وتسأمتملهانفسهوصارتقبل،منكانكما

السراءفيوالعشرةوالوفاءالرعايةوأينمؤنبا:عمرله

والضراء؟

لأنهبمللزوجحقا-الأصلفي-الطلاقالإهمسلامجعل

إلىيسارعفلا،الزوجيةوالخلافاتالمشكلاتعلىأصبر

زوجتهطلقإنأنهيعلمحيثيغضبها،غضبةلكلالطلاق

تأمينومن،مؤجلمهرمنذلكعلىتحرتبمافسيتحمل

نفقةعنفضلاعدتها،أثناءفيعليهاوالنفقةلهاالسكن

ونفقاتورعايتها،إشرافهاتحتوهم،وحضانتهمالأطفال

بامرأةالزواجأرادهوإذا-منهاأكثرأومثلها-أخرى

.أخرى

منحهفقد،للزوخ-الأصلفي-الطلاقأنومع

إذافتملكه،الزوجةأما.وللقاضىللزوجةأيضاالإسلام

وأالعقدفيبهالزوجفوضهاأو،الزواجعقدفياشترطته

الزوجةبتنازلإلابعدئذعنهالرجوعيمكنهلابحيث،بعده

بمانحالعة،الزواجعقدإنهاءأيضاللزوجةيمكنكماعنه،

الحياةإنهاءمقابلالمالمنمقدارأللزوجتبذلحينوذلك

خفتمفإن):تعالىلقولهبينهما،امشمرارهاالمتعسرالزوجية

!المقرةبه(افتدتفيماعليهماجناحفلااللهحدودلقيماألا

ظول!ا!وررسلإلىقيعه!بنثابتامرأةبءتوقلى922.

فيعليهأعيبماقيسبنثابتاللهرسول)يا:وقالق

أخذتعمافسألهابغضا،أطيقهلاولكندين،ولاخلق

قالت:؟حديقتهعليهأتردين:فقال،حديقة:فقالت،منه

رواه(تطليقةوطلقهاالحديقةاقبل:لثابت!ءفقالنعم،

أضسائي.واأسحاريا

للتفريقتقديريةسلطةالإسلاممنحهفقد،القا!يوأما

بمثابةهىالتىالشريعةبحقوقالمساسحينالزوجينبين

حينأو،الإسلامعنالزوجينأحديرتدكأن،العامالنظام

وطلبهابذلكالزوجةوتضررالزوجيةبالحقوقالمساس

المعاشمرةعنالزوجعجزاكتشفتلوكما،الطلاق

وأ،بسجنهأوعنهاالطويلةبغيبتهتتضررأنهاأو،الجنسية

لها.الظالمبضربهأو،والمسكراتالخدراتبإدمانه

بالغاعاقلايكونأنالمطلقفييشترط.المطلقأهلية

منولاالبالغوغيرالمجنونمنيمإلطلاقفلامكلفا،

طلاقيقعلاكما،الطلاقعلىوالمكرهوالنائمالمعتوه

ومثلهالمدهوشطلاقولا،واختيارهإرادتهبغيرالسكرأن

حدمعهاتجاوزكارثةأومصيبةأصابتهالذيالمذعور

أمثاله.فيالمطلوبالوعي

وذلك،الطلاقوقوعمنالحدعمالإسلامحرص

بدعىطلاقوإلى،مشروعسنيطلاقإلىبتقسيمه

هوالإسلاميرتضيهالذيالمشروعالسنيفالطلاق،مذموم

)انعدامالطهروقتفيواحدةطلقةزوجتهالزوجيطلقأن

ونظراجنسيا.فيهيعاشرهالمالذي(الحملبغيرالحيض

هذهفىغالبا-المتجددوالجنسيالفطريالتجاذبلوجود

عقبيكونأن-عادة-يستبعدفإنه،الزوجينبن-الفترة

يسوغالنفسفيمتمكنلسببإلا،طلاقالتجاذبهذا

وبخاصة،الطلاقوقوعفرصتقلوبهذاشرعا،الطلاق

.الشرعمخالفةتجطعلىالمسلمينالزوجينحرصعند
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زوجتهالزوجيطلقأنفهو،المذمومالبدعيالطلاقأما

يعاشرهالمالذيالطهرأثناءمعا،مجتمعةطلقاتثلاث

أثناءاكثرأومفردةواحدةطلقةيطلقهاأوجنسيا،فيه

واحدةطلقةيطلقهاأوجنسيا،فيهعاشرهاالذيالطهر

الحيض.أثناءأكثرأومفردة

فاعلهوعد،البدعيالطلاقعنالإسلامنهىوقد

ولم،ذلكأمكنإنعنهالرجوعإلىودعاهوآثما،عاصيا

العلماء-منفريقعند-وحالاتهصورهبعضعلىيرتب

حالاتتقليلذلكمنالهدفلأنبمشرعيأثرأي

زمنعليهايطولقدالتيبالزوجةالإضراروتفادي،الطلاق

.العدة

وذلكابتداء،الطلاقوقوعمنععلىالإسلامعمل

أمامالمجالكف!ح،لذلكالمناسبةالعلاجيةالوسائلبتشريع

،الخلافأسبابلمراجعةوأصدقائهماأهلهماأوالزوجين

علىوالحفاظالصدعرأبومحاولةإزالتها،علىوالعمل

موحدا.الأسرةكيان

ماالطلاقطريقفيوضعالإسلامأنهذاإلىيضاف

المصرإلايتجاوزهالاالتي-والعراقيلبالقيودتسميتهيمكن

دونوالحيلولة،وانتشارهوقوعهمنللحدوذلك-عليه

ضمنالأحكامهذهكلوجعلوتفككها،الأسرةتمزق

بعدئذ،الزوجيةالحياةانتهتإذاحتى،متدرجةخطوات

منه.بدلاالذيالعلاجهوالطلاقأنعلم

عندالمجالهذافيالإسلامشرعهاالتىالخطواتوأول

يمثلحكمتوسيطعلىالعمل،الزوجينبينالخلافاتبروز

ويبذلانإليهمافيستمعان،الزوجةيمثلوحكمالزوج

علىوالحفاظ،بينهسطماإصلاحإمكانيةفيلهماالنصح

اللهقالبعضهما.معالعيشواستمرار،الأسرةوحدة

أهلهمنحكمافابعثوابينهماشقاقخفلمهـان):تعالى

اللهإنبينهمااللهيوفقإصلاحايريداإنأهلهامنوحكما

35.النساء:خبيرا!عليماكان

-الطلاقوتحددبينهما،التوفيقمحاولاتفشلتفإن

فإنه،مطلوبكعلاج-الحكمينأوالزوجينتقديربحعسب

لمطهرفيواحدةرجعيةطلقةيطلقأنللزوجيشرع

فعلفإنآنفا.تقدممابحمسبجنسيافيهزوجتهيعاشر

وجوداستمرارعلىحرصهمنطلقمن-الإسلامفإنهذأ،

زمنيةفرصةويمنحهما،الزوجينيتابع-موحدةالأسرة

إلىالرجوعفيهايمكنهما،العدةتسمىلاحقةإضافية

سكنهماإن-جديدينزواجعقدولاموبغير-بعضهما

قامالطلاقأنلهماوتبينمواقفهماوتعدتغضبهما،

خاطئ.أساسعلى

النحوعلىثانيةالطلاقو!ثمبعضهما،إلىعادافإن

البابيفتحعبلذرعا،بهذايضيقلاالإسلامفإن،السابق

بغيربعضهماإلىللعودةالزوجينأماموالأخيرةالثانيةللمرة

ويقال،قائمةالعدةدامتما،جديدينزواجعقدولامهر

فقط.مرتينيتكرروهو،الرجعىالطلاقالطلاقلهذا

منيستفيداولمموقفيهما،علىالزوجانأصرإنأما

نأبعدهلهمابداثمبعضهما،إلىالرجوعفيالعدةوقت

يرحبالإسلامفإنمستقبلا،الحميدالتعايشبإمكانهما

وحسنالعزيمةصدقإثباتمنهماويطلبأيضا،بهذا

جديدمهروتقديمبينهماجديدزواجبعقدوذلك،النية

طلقتينأوبائنةواحدةطلقةطلقتقدكانتإذا،للزوجة

بينونةالبائنالطلاقالطلاقلهذاويقالأكثر،لابائنتين

بائنةواحدةطلقةو!إنفقطمرتينيتكرروهو،صغرى

وهو،طلقاتثلاثإلىالأمريصلحينأما.مرةكلفي

الحطفأنعلىيدلفهذا،الكبرىبالبينونةيسمىما

أحدهما،أوالزوجيننفسيفىالجذورومستحكمعميق

كلفليذهبالمنظور،المدىفيمنهمايرجىأمللاوأنه

تعالى:المهقاليريد،مالهوليكنيشاء،حيثوقتئذمنهما

!بإحسانسمريحأوبمعروففإمساكمرتانالطلاق)

بعدمنلهلحل6فاطلقهافإن)بعدئذ:قالثم922.:البقرة

يتراجعاأنعليهماجناحفلاطلقهافإنغيرهزوجالنكححتى

أخرىآيةوفي.023:البقرة*!اللهحدوديقيماأنظناإن

وذلك.31،النساء.!سعتهمنكلااللهيغنيتفرقاوإن)

مطلقته.منخيراهوويرزقهطلقها،ممنخيرااللهيرزقهابأن

حرص:تشرئالطلاقفىالإسلاممنهجهوهذا

تشريعيةوأحكامموحدا،الأسرةكيانبقاءعلىمتكرر

بعدحتى-الزوجيةالخلافاتمراحلكافةفيمتلاحقة

الزوجينبينالصدعلرأب-الطلاقمنمعينةحاللات

والانهيارالتفككمنالفطريةألاجتماعيةالخليةهذهوإنقاذ

ماخيرهوالتشريعىالأسلوبهذاأنشكولا.والتشتت

لإنهاءالصحيحةالواقعيةالوسيلةيعطيلأنه؟الناسعرفه

،والنزاعوالقلقللالاممصدراتصيرحينماالزوجيةالحياة

يندمونثم،يطلقونللذينالمعقولةالفرصةيعطيأنهكما

وفصمالزوجيةالحياةإنهاءفيوتعجلهمتعسرعهمعلى

.الأسرةعرى

التوثيقأوالكتابةعلىالإسلامفىالطلاقيتوقفلا

الشهودإشهادعلىيتوقفلاكما،الحكوميةالدوائرفي

ماالصحابةعنولاكل!ل!النبيعنينقللمحيث،عليه

منحالاتوقوعوردالذيبلذلك،وجوبعلىيدل

غيررسميا.يوثقوهاولمأصحابها،عليهايشهدلمالطلاق

تعيناإذاوالإشسهادالتوثيقيجببلشمرعا،يستحبأنه

عندوبخاصة،الحقوقلحفظومحيلةأحدهماأوكلاهما

بمعروفقارقوهنأو):الايةمعنىوهذاوالجحود،التنازع

.2:الطلاق"!منكمعدلذوىوأشهدوا
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،وآثارهالطلاقأحكامبعضترتيبعلىالإسلامعمل

انطلاقا،الزوجانعليهشفقماإلىالآخربعضهاترتيبوترك

الخاصة.الفرديةللمصالحمنهومراعاةأحكامهمرونةمن

بلالجنسيالاتصالتحريموأهمهاالطلاقآثاروأول

بائناالطلاقوقعإذا،أسسابقيناالزوجينبينالخلوةمجرد

حتىأ-تقدممابحعس!-كبرىبينونةأوصغرىبينونة

وحتى،الصغرىالبينونةفىجديدبمهرجديدزواجعقد

ثمعدتها،وتنتهييطلقهاثمآخر،زوجاالزوجةتن!حع

.الكبرىالبينونةصاحبالأولاشوجعليهايعقد

يجبحيث،الماليةالمستحقاتأيضاالطلاقآثارومن

ماكبرىأوصغرىدينودةالبائنمطهلقتهوفاءالزوجعلى

مبالغإلىإضافة،مؤجلأومستوفغيرمهرمنلهاتبقى

المستوىفيمثيلاتهاحالاتتنامسب،أخرىمالية

والنفقة،العدةونفقةالطلادتىبمتعةيسمىمما،الاجتماعي

حضانةانظر:حضانتها.فيسيبقونالذينالأطفالعلى

أعدةافيالنفقةلهافتجبرجعياطلافاالمطلقةأما.الطفل

بعد.فيماأ!احايتبينحتى

طلاقاالمطهلقةفإن،التركةأوبالميراثيتعلقماوأما

شرعا،لهاالمقررةحصتهاترثصغرىبينونةبائناأورجعيا

بائناطلاقاطلقهاكانوإن.العدةأثماءمطلقهاماتإذا

منه،شيئاترثفلاالطلاقعدةأثناءتوفيثما،كبرىبينونة

بعدهيمكنهمالاباتا،زوالأالزوجيةعقدلزوالنظرا

طلقإذاالموتمرضالمريضأمابعضهما.إلىالرجوع

فإنهاعدتها،أثناءماتثم،كبرىبينونةبائناطلاقازوجته

أسهومعاملةإياها،لمضارتهدفعا،الشرعيةحصتهامنهترث

بتطليقهاالميراثم!حرمانهاحاوأ!حينماقصدهبنقيض

موته.مرضفي

حقالمطلقةالزوجةتملك،كذلكالطلاقآثارومن

إذاإلا،خاصةوبشروطمعينةسنتحتالأطفالحضانة

هذا.غيرعلىالزوجانتراضى

جميععنلبعضهمايتنازلاأنللزوج!تويمكن

علىالاتفاقللوفينيمكنكمامنها،حزءأوحقوقهما

بدون،وإعالتهمالأبناءرعايةمسؤوليةتحملفيالاشتراك

شرعية.محظوراتهناكتكونأن

بالنسبةالمدىبعيدةآثارالطلاقعلىيترت!ماوكثيرا

عيشأنبهالمسلممنأممن،ومستقبلهمالصغارللأطفال

العيشممنضرراأخفأرويهماواحدمبنالأطفالهؤلاء

لاستمرار.والنزاعالشقاقأسباببهماتحيطوالدين

المعاصرةالموانينفيالطلاق

مفاهيممنأحكامهاالمعاصرةالطلاققوانينتست!د

مثلدولففيمجتف.كلفيالعسائدةالدينيةالقواعد

والولاياتالمتحدةوالمملكةونيوزيلنداوكنداأسترأليا

التقاليدعلىأساساالطلاققوانينتقوم،الأمريكيةالمتحدة

حتى،بهمسموحاالدولهذهفيالطلاقكان.النصرانية

وتشمل.فقطالبريءأططرف،العشرينالقرنمنتصف

ارتكبهاالتيلم!الزوجية"الجريمةأوالخطأالتطليقأسباب

أوالهجرأوالزناارتكابمثلوذلكاطرهـالاخر،ا

محلاالتطليقطلبيكون،الحالاتمينكثيروفي.اغسوةا

هوالاخرالخصمأنالحصمينمنكليدعيإذ،للنزاع

إلىالتقا!يإجراءاتمنالضربهذاوأدى.المذنب

بادعاءاتالزوجينمنكلوتمسك،النزاعأمدإطالة

باهظة.لمصروفاتوتحمله،سمجة

كبيرج!هورقام،العشرينالقرنمنالستينياتوفي

منهماعتقادا،للطلاقمتحررمدخلنحوبحملةالناسمن

فحمسب،الطرفينأحدمنبالضرورةلايقعقدالخطأأن

السعادةأ!بابلهتتوافرلنزواحعلىللحفاظلامعىوأنه

العصرفي،التطليقاسبابتقومأ!دلك.الإطلاقعلى

،المتحدةوالمملكةونيوزيلنداأستراليامنك!!فئ،الحديث

معهتستحيلالزوجيةالعلاقةفيانهيارثبوتمجردعلى

بأنذلكإثباتويمكن.الزوجينبينالتوفيقأوالمعاشرة

منمعيناعدذاالاخرعنمستقلايعيشالزوجينمنكلأ

،المتحدةالمملكةفىالممكنمنلايزال،ذلكومع.السنين

القديم،القانونفيالمعروفةللأسبابمماثلةأسبابتقديم

الزوجية.الحياةانهيارل!ثبات

فيالسيرقبل-للزوجينتوجه،الأحيانبعض!وفي

إصلاحإمكانيةفيللنظرنصائح-التطليقطلبإجراءات

تغييرجرى،الدولمنكثيروفيبينهما.الزوجيةالعلاقة

لتصبح،الطلاققضاياتنظركانتالتيالمحاكماسم

بالزوأجالمتعلقةالمسائلفىأيضاتنظرالتيالعائلةمحاكم

.الأسرةمسائلمنوغيرهاوالحضانة

الهندوسيةالديانةالسكانأكثريةتعتنقالهند،وفي

.بالطلاقلاتسفتقاليدهاالتيالدياناتمنوغيرها

أحكامينظمقانونصدر،أم569عامفىولكن

مث!،الأخرىالجماعاتأما.الهندوسبينالطلاق

والطوائفوالزرادشتوالسيخوالنصارىالمسلمين

التىالشخصيةالدينيةللشرائعتخضعفهي،اليهودية

إليها.ينتمون

الطلاقتدابير

يرغباناللذينالزوجينعلىيجب،الغربيالعالمفي

وإعالتهم،الأبناءلحضانةترتيباتوضع،التطليقفي

الاخر،علىأحدهماوإنفاق،الزوجينبينالأموالوتقسيم

ضروريا.ذلككانمتى
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هذهكلعلىاتفاقإلىالوصولللزوجينويمكن

ومتى.طرفكلمنالموكلينالمحامينطريقعنالترتيبات

يصللموإذا.عليهصدق،الاتفاقبعدالةالقاضياقتنع

بيانالقاضيتولى،الشأنهذافىاتفاقإلىالزوجان

.الترتيباتبهاتتمأنينبغيالتيالكيفية

يصدرالماضيالزمنفيالقاضيكان.الماليةالترتيبات

زوجتهلإعالةكافيةزوجيةنفقةالمطلقالزوجيدفعبأنأمرا

المطلقة.

أموالهمنجزءعنالتنازلأيضاالزوجعلىوكان

الأبناء.إعالةمسؤوليةمنالأكبرءالعبوتحمل،للزوجة

عدداأن:الأول:رئيسيينسببينعلىالوضعهذاوقام

ثمومن،المنزلخارجيعملنيكنلمالمطلقاتمنكبيرا

أطفالهن.إعالةعنفضلا،أنفسهنلإعالةيحتجن

النصوصعليهابنيتالتيالتقاليد:الثانيوالسبب

جرت،فحعسبالزوجينأحدخطأافتراضبشأنالقانونية

مننفقةعلىيحصلأنللمخطئلايجوزأنهاعتبارعلى

الاخر.الطرف

هوالزوجبأنيقضىكان،الحالاتمعظموفي

عادةتقومكانتالتىهيالزوجةلأن،الخطئالطرف

منكلرغبةعنينبئالوا!كانلوحتى،التطليقبطلب

عليه.الحصولفيالزوجين

أحكامهاتصدرالمحاكمفإنالحاضر،الوقتفىأما

منلكلالماليةالحالةإلىبالنظرالماليةبالترتيباتيتعلقفيما

نأيدركونالقضاةأنذلك.الأولالاعتبارفي،الزوجين

ولم،المنزلخارجللعملمؤهلاتلديهنالنساءمنكثيرا

جانبمنكاملةإعالةلإعالتهنماسةحاجةفييعدن

دخلالزوجينمنلكلكانإذا،لذلك.السابقالزوج

بالنفقةتحكمأيلألل!حكمةيجوزفإنه،نفسهيلإعالةيكفى

دخلمنأعلىالزوجةدخلأنثبتوإذامنهما.أيعلى

وفضلا.لهالنفقةمنبقدرعليهائحكمأنيجوز،الزوج

إعالةمسؤوليةتحملفيالاشتراكللوالدينيجوز،ذلكعن

المشتركةالأموالتقسمأنللمحكمةويجوزالأبناء.

منهما.لكلالماليةللحالةوفقا،للزوجين

فيالقضاةكانالصغار.بحضانةالخاصةالترتيبات

عادةيصدرونومنتصفهالعشرينالقرنأوائلفيالغرب

فيالزوجةلصالحالصغارالأطفالبحضانةالحكموتلقائيا

!م!لايجوزأنهمشهماعتقادا،الطلاقياقفطمحظم

والدتهم.عنالصغار

أنهالقضاةمنلكثيرتبينفقدالحاضر،الوقتفىأما

رعايةتحتالعيشالصمغاربعض!مصلحةمنيكونربما

فيبالحق،الوالدينمنلأي،الحكميجوزلذلك.الأب

الحاضنةلغيريقررأنللقاضييجوزكماالصغير.حضانة

.الزيارةبحقالحقهذاويعرفالصغير،زيارة

فيالطفلرغبةاعتبارهفييأخذأنللقاضىويجوز

نأعلىعادةويحرص،الوالدينمنأيمعالعيشتفضيل

معاواحدزواجمنالأطفالكليظل

أحدهمالأنالمحكمةعلىالمطلقانالوالدانيترددوقد

المحكمةغيرتفإنالصغير.حضانةحكمعلىيعترض

حضانةمنالأطفالانتقالذلكعلىترتبفربماحكمها،

إيذاءإلىيؤديقدالذيالأمرالاخر،إلىالوالدينأحد

فيالممانعأإلىالمحاكمبعضتميللذلك،الأطفالمشاعر

لمط5الاخر،إلىالوالدينأحدمنالصغارحضانةنقل

للخطر.عرضةيكونوا

بعثمملالغربفيالطلاقنسبةتصاعدتولقد

الخبراءوأبدى.العشرينالقرنمنالستينياتمنذمأساوي

أمراالطلاقأضحى-ا:يليفيماتتلخص،لذلكأسبابا

-2قبلمنعليهكانمماأكثرالاجتماعيةالناحيةمنمألوفا

مماأكثرالزواجمنالسعادةيتوقعونالأزواجمنكثير

التعرضكانلذلكمنه،تتوقعالسابقةالأجيالكانت

الحصولفيالنساءفرصازدياد3-وأسرعأيسرللإحباط

جعلتالفرصوهذه،مرتةدخلذاتأعمالعلى

مماالزوجعلىالاقتصاديةالناحيةمناعتماداأقلالزوجة

جعلالطلاققوانينتغيير-4قبلمنالمرأةعليهاعتادت

ميسورا.أمراالطلاقعلىالحصول

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

ريثألموالزواجاسرةلأا

لنفقةاةلعدامسلال!ا

الإسلامفيالمرأةالزواجبطلاد

الكريمالقرانصرمنالطلاقسورة.سورة،الطلاق

.والستونالخامسةالشريفالمصحففيترتيبها.ا!لدنية

لدورانالطلاقتسميتهاجاءت.آيةعشرةاثنتااياتهاعدد

عنهمااللهرضيعمرابنأنروي.الطلاقحولتوجيهاتها

فتغيظظلايها!4رسلذلكدنغحائضوهىزوجتهطلق

يطلقهاأنبدافإنتطهر،حتىوإمساكهابمراجعتهاأمرهثم

.السورةذلكفيفنزلقطاهرا،

المتعلقةالتشريعيةالأحكامبعضالسورةتناولت

وكيفيته،السنيالطلاقأحكامكبيان،الزوجينبأحوال

والسكنى،،والنفقة،العدةمنالطلاقعلىيترتجطوما

.الأحكاممنوغيرهاالمرضعوأجر

السخيالطلاقأحكامالسورةتناولتالبدءفي

هذاوفي.الطرقأفضلبسلوكالمؤمنينفأمرتوالبدعي
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فييسرعواولايتمهلواأنللرجالدعوةالإلهيالتوجيه

السورةودعت.بغيضالطلاقفإن.اكوجيةعر!افصل

العدةأحكامتناولتثمانتهائها،لضبطالعدةإحصاءإلى

الدعوةتكررتالتشريعيةالأحكامتلكخلالومنفبينتها،

السورةختمتثم.والترهيببالترغيباللهتقوىإلى

بالأمالأمثلةوضربت،اللهحدودتعديمنبالتحذير

ربها.أمرعنعتتالتيالباغية

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

)العرضلسعرا،)استهدكود(الاقتماد:نظرا.لطلبا

والطلب.العرض(؟والطلب

قضائيأمرأومكتوبقانونيأمرهوالحضورطلب

للإدلاءكشاهدالمحكمةأمامالمثولالشخصعلىيحتم

يجبالحضورطلبشلقىالذيفالشخص.بشهادته

عاصياكونهعقوبةطائلةتحتالفوريةالطاعةعليه

الشخصيحملأنالحضورطلبويتطلب.للمحكمة

والدفاترالأوراقمثلمحددةأشياءالمحكمةإلىمعه

تتعلرتأخرىوثا!!منذلكغيرأوالماليةوالسجلات

الشاهد.انظر:.الدعوىبموضوع

695-هـ،36هـ-ق)28اللهعبيدبنطلحة

القرشيالتيميعثمانبنعبيداللهبنطلحةم(.656

المبشرينالعشرةوأحدجليلصحابيمحمد.أبو،المدني

إلىالسابقينومن،الشورىأصحابالستةوأحد،بالجنة

عنهوردأحديومكل!!اللهرممولعندافع.الإسلام

اللهرسولعنهأخبر.كلهجسمهفياصيبحتىالمشركين

الخيروطلحةالجودبطلحةولقبه،نحبهمقضوأممنأنهصؤلميمايد

منكان.وجودهوأفضالهمناقبهلكثرةالفياضوطلحة

المواقعشهد.علمائهمومنوأشجعهمقريشأهلحلماء

بلاءفيهافأبلىالموتعلىوبايعهعدبأدلهرسولمعكلها

فىفحارب،طالبأبيبنعليزمنحتىعاشحسنا.

بنوالزبيرالمؤمنينأمعائشةالسيدةجانبإلىالجملموقعة

وقتل،عفانبنعثمانبدممطالبينعليجيمقضدالعوام

.الفراتجانبإلىفدفندمهأسالبسهمفيها

موقعة.،الجمل:أيضاانظر

طلحة،الياميانظر:.الياميمصر!ينطلحة

.مصرفبن

الرلتق؟بندقية،الرصاصسبكبرجانظر:.الطلقة

)الحراطيمق(.الذخيرة

56تبعدعاليةهضبةعلىتقعألممبانيةمديشة!

57و976سكانهاعدديبلغمدريد.غربىجنوبكم

الهضبة.حولعميقوادفيتاجونهريجرينمسمة.

منكثيرعلىالمدينةتحتوي.طليطلةإقليمعاصمةوالمدينة

المدينةالأسبانيةالحكومةأعلنتوقد.التاريخيةالمباني

تأثيرالطليطلةالمعماريالفنيظهرقوميا.تراثابأكملها

هذهفيالقويالإسلاميللحضورنتيجةقوياإسلاميا

فتحهافقد،طويلةحقبةالمسلمونحكمهاالتيالمدينة

فيوالفنونالعلوموازدهرت،م271عامالمسلمونالعرب

مستقيمة،شاهقةفيهاالمنازلتقفكبيرا.ازدهاراعهدهما

كاتدرائيةتطل.الشارعجهةمننوافذبدونممهاوكثير

تحتوي.م09برجهاارتفاعويبيئالمدينةعلىقوطية

اللوحاتمنكثيرعلىالكاتدرائيةداخلالمصليات

وأصبح،طليطلةفيغريكوإلالرسامعاش!وقد.والتماثيل

لوحاته.بعضعلىيحتويمتحفاحاليامنزله

تشتهرولكنها،قليلةصناعاتطليطلةفيتوجد

والأوانيوالأقمشةوالسيوفالصغيرةالناريةبالأسلحة

غيرالمدينةإنشاءتاريخأنومع(.المطعم)الفولاذالطليطلية

.الميلاديالثامنالقرنفيالمسلمونفتحهافقد،معروف

طليطلةعلىوقشتالةليونملك،السادسألفونسوامشولى

فقدالثانيفيليبأماله.عاصمةوجعلهاأم،850عام

.أم561عامالعاصمةمدريدجعل

الطل.عائلةإلىتنتميصغيرةموسيقيةآلةفىالطم

رقيقةمطبقةأسطوانةمنطمالطمآلاتمعظمتتكون

تمتدطمالطمجلدةتسمىالعجلجلدأو،البلاستيكمن

يتراوحكليهما.أوالسفليأومنها،العلويالجزءعلى

51بنوارتفاعهاسم،4وه15بينطمالطمقطرمقاس

نغمتهضبطيمكنرنانكيرأجوفصوتولها.سمهو.

الطمجلدشديحكمالذيطمالطممفتاحباستخدام

مضارببامشخدامطمالطمعلىالمومسيقيونيعزف.طم

أيديهم.باستخدامأووالنقاراتباللبادمكسوة

وكانت،القديمةالعصورإلىفىتارلإلطميرجع

علىالمشدودالحيوانجلدمنتتكونالبدائيةطمالطم

تشكلالحاضر،الوقتوفي.مجوفخشبزندفتحة

موسيقىفرقمنالعديدفيالطبلطقممنجزءاطمالطم

طبولأربعةمنمكونةأطقمتستخدمكما.والرقصالجاز

والأوركستراالمومميقيةالحفلاتفرقفيواحدةبجلدة

النقر.آلاتوفرق

نيتعيشالتيالصغيرةالقردةمننوعا!ري!

الخططبالقردقريبشبهله،المطيرةالاستوائيةالغابات
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وتوجد.ذهبى-برتقاليبلونطويلشعرذواتقرودالأسديةالطمارين

البراريل.شرقيفيالموةالاستوائيةالغاباتفيالصغيرةالقرودهذه

الطمارينوينمو.انحططالقردانظر:قليلا.منهأكبرولكنه

الذيالذنبحسابدونسم،3.حوالييباطولإلى

منيقربماالحيوانهذاوزنويبلغ.سم45إلىيصلقد

واحد.جرامكيلو

.الألوانمتعددأكلبهاالطمارينمننوعا41ويوجد

ولبعض.والبنيوالأبيضالأحمرهيالغالبةوالألوان

.مزوقوشساربالرأسقمةفيطويلشعرالأصناف

عرفلهالبرازيلشرقفييعي!قالذيالأسديوالطمارين

ذهبى-برتقاليولونالرأسيغوطويلحريريشمعرذو

وقد،الانقراضخطرالاسديالطمارينيواجهوضاء.

فىللغاباتالممستمرةوالإزالةالريفيةالمناطقنموتسبب

.كبيرةبدرجةالطمارينبيئةتدمير

الأشجار.وصمغوالحشراتبالفاكهةالطمارينتقتات

قردا،04منيقربماإلىتصلمجموعاتفىوتعيش

منمجموعةاستخدامطريقعنبعضهامعوتتصل

بظهورالطمارينصغاروتتعلق.الصراختشبهالتيالنداءات

العائلة.أفرادببعضأووالديها

ثمارهعلىالحصولبغرضيزرعنباتالطماطم

طماطمكلمةوتطلق.عادةوالمستديرةالملساءالعصيرية

خفيف.حمضيطعموللثمار،والنباتالثمارمنكلعلى

الطماطم.منصنف000.4منأكثرويوجد

معظملكن،كفاكهةالطماطمالنباتعلماءيصنف

الطازجةالطماطملأن،الخضراواتمنيعتبرونهاالناس

والقنبيط،والبصل،للخسكثيرامشابهةبدرجةتستخدم

والطماطم.الأخرىالخضراواتمنوالعديد(،)الزهرة

بصفةوتستخدم،مطهيةأو،طهىبدونتؤكلالطازجة

معظم.الأخرىالأطباقوبعض،السلطاتعملفىعامة

تستخدملكيتصنعالصناعيةالدولفىالمزروعةالطماطم

وهذه،الغذائيةالمنتجاتمنمختلفةأنواععملفى

وشوربة،الطماطموعصير،الكتشبتشملالمنتجات

الطماطموصلصة،الطماطمومعجون،الطماطم

رئيسيامصدراالطماطموتعتبر.المعبأةالكاملةوالطماطم

المعدنية.الأملاحوبعضو)ج()أ(لفيتاميني

27حوالىالطماطممنالسنويالعالميالإنتاجويبلغ

إنتاجاالدولأكثرالصينوتعتبر.متريطنمليون

ومصروإيطالياوتركياالمتحدةالولاياتأنكما،للطماطم

41نحوالصينوتنتج.للطماطمإنتاجاالدولأكثرمن

الولاياتفىالمزارعونينتجبينماسنويا،متريطنمليون

متريطنمليون11منأكثرتجارياالأمريكيةالمتحدة

كاليفورنيافيينتجالمحصولهذاأرباعثلاثةوحواليسنويا

تقريبا.بأمريكاالمناطقكلفيالطماطموتزرع

شعيراتوتوجدقويةرائحةلهنبات.الطماطمنبات

أثناءالطماطمنباتوينتشر،النباتسيقانعلىصغيرة

والازهار،الصغيرةالصفراءالأزهارمنعناقيدوينتجالنمو،

يوما75و4.بينتتراوحمدةخلالناضجةثماراتكون

البداية،فيخضراءالطماطمثماروتكون.الصنفحعسب

وأالبرتقاليأوالأحمراللونإلىيتحولمعظمهالكن

النضج.عندالأصفر

الدافئةالخصبةالأراضىفيجيدانمواالطماطمتنمو

الشص!لضوءتتعرضالتيالمناطقوفي،الصرفجيدة

منوالطماطميوميا.ساعات6عنتقللالمدةالمباشر

نأيمكنلأنها،المنزليةالحدائقفيللزراعةالمفضلةالمحاصيل

أنهاإلىبالإضافةتقريبا،الأرا!يأنواعجميعفيتزرع

معظمنسبيا.صغيرةمساحةمنكبيرامحصولأتعطي

للطماطمالمنتجةالرئيسيةالدول

المتريةبالأطنانالمنتجةالطماطمكمية

00055..الصين

.....المتحدةالولايات

تركيا

إيطاليا

.ام699لعامالأرقام

.المتحدةللأمالتابعةوالأعذيةالزرأعةمنظمةالمصدر:

..505

طن13لأ،632

..055

طن،"07)11

05555
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للنباتالثمارمنكجم7إلى5.4منتنتجالأصناف

يصلقدثماراينتجأنيمكنبندروزاوالصنفالواحد،

كجم.4.1منأكثرإلىمنهاالواحدةوزن

بغرضالطماطمباستيلادوالمزارعونالباحثونيقوم

الصفاتوبعضجودتهاوتحسينبالنباتالثمارعددزيادة

فيالسائدالطماطمفصنفالمثالسبيلوعلى.الأخرى

،451إففيوهوالأمريكيةالمتحدةبالولاياتكاليفورنيا

الأصنافومن.الآليالحصاديناسبلكيخصيصاانتج

اللحم.شرائحوطماطمالكرزيةالطماطمالشائعةالاخرى

57منالطماطمبذورتحتاج.والتصنيعوالحصادالنمو

ناضجة.ثماربهامكتملةنباتاتتصبححتىيوما،85إلى

الطماطمتزرعطويلنموموسمبهايتوافرالتيالمناطقوفي

التيالمناطقفيالزجاجيةالبيوتفىتزرعبينما،الحقولفي

للزراعةيكفيولاجدا،قصيراالنموموسمفيهايكون

فيالبذورمنتنتجالتىالصغيرةالنباتاتتشتل.الخلوية

إلى46منالبادراتعمريصلوعندما،المفتوحالحقل

لأن،الصقيعانتهاءمناسبوعينبعدالشتلعمليةتتمأسابيع

المنخفضة.الحرارةدرجاتمنتتضررالطماطمنباتات

والبيوتالحدائقفىتزرعالتيالطماطمنباتاتمعظم

منلتمنعهاخشبيةتكعيبةأوبدعاماتتدعمالمحمية

بتقاربتسمحالدعاماتوهذهض،الأرعلىالانتشار

وحدةفيالمحصولزيادةوبالتاليبعضها،منالنباتات

وعصيريمستديرالعادةوفيلاعمنبات(اليمنىالصورة)فيالطماطم

المنزليةالحدائقديزراعتهعلىالناسويقبل،لةترأيفيعموماوينمو

تحصدوهيالآلاتأعلاهالصورةوفي.تجاريةلاغراضالحقولوفي

واسع.نطاقعلىزرعالذيالطماطم

تحسينعلىتساعدأيضاوالدعامات.الأرضمنالمساحة

طريقعنالثمارتعفنبمرضإصابتهاوتمنعالثمارخواص

الرطبة.الارضعنبعيذاحفظها

وذبولالبكتيريالذبولمرضالطماطمأمراضأكثر

منالعديدوهناك.الدواريوالذبولالمغزليالفطر

أنتجوقد.الطماطمتهاجمالتيوالديدانالحشرات

والافات.بعفالأمراضتقاومأصنافاالنباتاتمستولدو

الكيميائيةالموادباستخدامالمزارعينمنالعديدويقوم

الطماطم.آفاتعلىللقضاء

،الطازجالأكللغرضتزرعالتيالطماطممع!م

يستخدمونالمزارعينمنكبيرةأعداداولكنيدويا،تجمع

فإنالصناعيةالبلادوفي.الطماطملحصادالآلات

آليا.تحصدالتصنيعبغرضتزرعالتيالطماطم

تنضج،عندماالمنزليةالحدائقفىالطماطمثمارتقطف

ثمالنضجإتمامقبلتجارياتزرعالتيتجفالطماطمبينما

الناضجةغيروالثمار.التسويقمناطقفيالخازنإلىتشحن

نضجويكتمل.الشحنأثناءللتلفتعرضاأقلتكون

التصنيعبغرضتزرعالتىوالطماطم.الخازنفىالطماطم

يسببالسلقلانوسلقهاغسلهايتمثم،ناضجةتجمع

أكثرالقشرةنزععمليةويجعل،الخارجيةالقشرةانفصال

مختلفةبمراحلالطماطمتمر،القشرةنزعوبعد.سهولة

نأيمكن،المثالسبيلفعلى.المنئالنهائىطبيعةتحددها
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تسخنثمعبواتفيتعبأثمتصفىأوالطماطمتطخ

العبواتتبردالنهايةوفي.الضارةالبكتيرياعلىللقضاء

شحنها.ليتمتخزنثبمالبطاقاتعليهاوتلصق

الجنوبية.أمريكافيالطماطمنشات.تاريخيةنبذة

منجلبوهاقدالأسبانالكهنةيكونأنالمحتملومن

السادسالقرنمنتصففيأوروباإلىونقلوها،المكسيك

زراعةفىوإيطاليااسبانيافيالناسبدأثم،الميلاديعشر

كانواالناسمنالعديدمنلكنغذاء.بوصفهاالطماطم

النباتاتمنالعديدمنولقربهالانتمائهانظراسامةيعدونها

نطاقعلىمقبولةالطماطمتصبحلملذلكونتيجة.السامة

عشرالتاسعالقرنبدايةفيإلاغذاء،بوصفهاواسع

ربما،الحبتفاحالطماطمعلىيطلقوكان.الميلادي

الحب.فيوقعالطماطمأكلمنبأنتقولخرافةبسبب

وغرينوطينوحصسورملترابينئكلنخليطالطمى

بفعلالطميويترسبببعضها.مختلطةكلهاأخرىومواد

مياهتفقدحينالطميرواسبوتحدث.الجاريةالمياه

سفوحعلىالمنحدربجريانهاسرعتهاوالجداولالأنهار

وأ،الداخليةوالبحار،الهادئةالبحيراتباتجاهالجبال

والجداولالأنهارتحملهاالتيالرواسبتشكل.الخلجان

ودلتات.طمييةمراو!

قياسفيتستخدممختدفةوحدأتثلاثاسمالطن

والطنالإنجليزيالطنهيالوحداتوهذه.والسعةالوزن

الطنيستخدمالغالبوفي.المتريوالطنالأمريكي

الطنأما،المتحدةالولاياتفيالأمريكيوالطنالإنجليزي

يعادلتقريبا.الأخرىجمئالأقطارفيفيستخدم،المتري

كجم،709والأمريكىكجمأ).61الإنجليزيالطن

كجم.000.1المتريوالطن

الأوزانبمالمتريالنظام،القياس:أيضاانظر

لمقالشى.وا

الطن.انظر:.الأمريكىالطن

أصغرتضمالتيالطورمنعائدةإدىينتميطائرالطئا!

الغربيالنصففيالطخانةالطوروتعيعق.العالمفيطائر

الكاريبيالبحرجزرذلكفىبماالأرضيةالكرةمن

ذاتالأزهاروجدتحيثماالطورهذهوتوجد،العديدة

سميتوقد.نوع003منأكثرمنهاويعرف،الرحيق

التيأجنحتهاتصدرهالذيالطينإلىنسبةالطخانةبالطيور

لدىالثانيةفيحركة07و06بينيتراوحبمعدلتتحرك

هذهاجنحةتبدو،السرعةلهذهونتيجة.الأنواعأصغر

ضبايبة.بقعةشكلعلىالطيرانأثناءالطور

سبيلفعلىبمواسعبشكلالطانةالطوربعضوتنتشر

فيالمداريالعنقأسودالطنانالمانجوطائريوجدالمثال

يتركزبينما،وباراجوايبنمابينالواقعةالمناطقجميع

01عرضخطداخلالأخرىالأنواعمعظموجود

هذهأنوأعمعظموتقيمالاستواء.خطوجنوبىشمالي

إلا.السنةمدارعلىوجودهاأماكنفيدائمبشكلالطيور

ففي.لأخرىمنطقةمنتهاجرالتيالأنواعبعضهناكأن

منهرباالجبالإلىالطنانأناطائريهاجركاليفورنيا

.والحرارةالجفاف

حجمعنالطانةالطورأصغرحجميزيدلا.الحجم

علىطولهايزيدمنهاجداقليلةوأنواع.الطانةالنحلة

العملاقالطنانالطائرفهوحجماأكبرهاأماسم،أ5

فيبماسم21طولهيبلغوالذيالأنديزجبالفيالموجود

وموطنه،الطنانالنحلةطائرأصغرهابينماالمنقار،ذلك

فقط.سم5ويبلطولهكوبا

عنالطنهانةالطيورفصيلةأعضاءبعضتمتاز.العادات

زمرديةبقعفلها.البراقةبألوانهاالعالمطيورمنغيرها

وبرتقاليةناريةوحمراء،غامقةوبنفسجيةلامعةخضراء

إلىالاندفاعيمكنهاكما،بسرعةالطيورهذهوتطر.وهاجة

مذهلة.بسرعةالأمامإلىأوالخلفإلىأوأسفلأوأعلى

منالرحيقلامتصاصتمامامهيأةالرقيقةالطويلةومناقيرها

ذاتالأزهارأو،العنقالطويلةالأزهارمنحتىالأزهار

الغنيةالجديعريمةشجرةأزهارمثلالمثقبةالبوقيالشكل

منالطيورتلكولسان.المثقبةالبوقيةوالزهرة،بالرحيق

يصعبأماكنمنالغذاءعلىالحصولفيالمهمةالأعضاء

الطائريمتصالذيالطويلالأنبوبمثلفهوإليها.الوصول

يدخلحيثالأمامإلىالطائرفيند!الأزهاررحيقبه

ساحباالخلفإلىمندفعايرفرفثم،الزهرةداخلمنقاره

الطوربينالوحيدةهيالطنانةوالطورداخلها.منمنقاره

الوراء.وإلىالأمامإلىالرفرفةيمكنهاالتي

الطائرغذاءمنمهماجزءاالحشراتتمثلالغذاء.

وأالزهورداخلالحشراتيجدماغالباإنهإذ،الطنان

نسيجمنيسرقهاوأحيانا،مرفرفوهويصطادها

العنكبوتنسيجخيوطالطانالطائرويستعمل.العنكبوت

صغيرةالطنانةالطورهذهولأن.القطىعشهفيهاليبنى

منوفيرةكمياتعلىالحصولعليهاينبغيفإنه،للغاية

جسمها،حرارةدرجةعلىالمحافظةتستطيعلكيالطعام

يوميا.وزنهانصفمنأكثرالطورتلكتأكلماوغالبا

فإنها،الطاقةفيالاقتصادإلىالطانةالطيهوراضطرتوإذا

حرارةدرجةتنخفضإذالليلأثناءخمولحالةفيتدخل

حرارةدرجةإلى-الطيعيمعدلها-م41منجسمها

حولها.الهواء
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عشهسالحارحيالحرءيعطيالديللحفرةالضاربالطنانالطائر

العنك!وت.بحيوطبعضهامعأجزاءهيربط،شنة19لنبات

الطائريرفرفكيف

بجناحيهالطنان

.واحدةجماحضربةالصوروتمتلالحو.لىلحماحيهيرلردعندماالطسالىالطائرأحنحةتتحركحصيمصاشسميوصح

التانية.فيمرة07بمعدلحاحهيحركألىئرالطو!ا!متطاعة

./حيير.

جزءينإلىمقسمةوالحافة.معقوفةالطنانالطائرلساننهاية

الفم.إلىلواسطتهالرحيقالطنانيأحذوعاءوتشكلتلتف

حسير!حي!م،،ء-لا-3-"

!ا2ءإ!"/،،،و/"إلم؟ء

أق!ءرا-كاس،تر-أ-!؟لأئ!كا-اص،ا!ا:!1--"لآ.
-،\-!فصيما!91لى،بر،41-لأ،9،س؟كا-

-3حرحر-ممس-!!ءبريم،!ض،-/ء-،ص

لا--!.شعكا؟لا--لإقي-ل!33--بآ!----------7------؟--آ-ء-



645طنجة

لمواسمتبعاالطنانةالطيورتتكاثر.والسلوكالتكاثر

تتكاثرأنهايعنيوهذا.للرحيقتزورهاالتيالنباتاتإزهار

الجافةالمناطقفيأما.الربيعفصلفيالمعتدلةالمناطقفي

ويتمتتكاثر.حتىالامطارموسمإلىالانتظارعليهافيجب

حيثللإناثالتوددأماكنأوالغناءميادينفيالتزاوج

وتعتنيالعشالأنثىتبني.الإناثلإغراءالذكورتتجمع

بيضتين.عادةالأنثىوتضعبمفردها.بالصغار

الفموئي.التصويرالطائر،:أيضاانظر

وتنتجالحمضيةاليوسفيأسرةإلىتنت!فاكهةالطئجال

فروتوالجريبوالبوميلوالتنغرينبينالمهجنالتلقيحعن

.لذيذةونكهة،رقيقةقشرةوللطنجال.الهنديالليمونأو

وكلاهماوالأورلاندو،المنيولامنهالمهمةالأنواعوتشمل

جامايكيطنجالوالأوجلي.المتحدةالولاياتفييزرعان

الغربية.الهندجزرفيواسعنطاقعلىيزرع

العربيللمغربالشماليالساحلتةبملىمدينةطئجة

الأطلسىالمحيطيربطالذيطارقجبلمضيقطولعلى

درجةوتبلغ.الدافئةالمعتدلةالمنطقةفى،المتوسطبالبحر

تبلغبينمايناير،شهرفيالشتاءفيم،711.حرارتها

المدينةعلىوتسقطيوليو،شهرفيالصيففىم،2.22

السنةفيملم(،)798بوصة36تبلغالآمطارمنكمية

المحيطمنقادمةالبلادعلىتهبالتيالغربيةالرياحبسبب

المكسيك.خليجومنالأطلسي

طنجةلولايةعاصمةطنجةمدينةتعتبر.الأهمية

ويأتي،الأقصىالمغربفيمدينةأقدموهي،المغربية

موانئبينالبيضاءالداربعدالثانيةالمرتبةفيميناؤها

لسفنبالنسبةالمغربفىالرئيسيالميناءتعدكما،المغرب

وتبدو.طويلاصطاعىلسانالميناءويحمي.الركاب

تصطفمرتفعكمدرجالبحرمنللقادمبالنسبةالمدينة

تلالها.طولعلىالبيضاءالمساكنمنصفوففوقه

طارقحبلمضيقعلىوتقع،الأقصىالمغربفيمدينةأقدما!لغربيةطنجة



الجوهريطنطاوي646

مهما،سياحياحزاومرالسفنلبناءمركزاطنجةوتعتبر

المدينةظلتوقد.المغربيةالصناعاتمنقليلاعدداوتضم

132)4الفترةطوالكبيراومصرفياعالميامركزا

عنالأهميةفييقللاأم(91-60569هـ،1376

بعدالأهميةهذهبعضفقدتولكنها.كونجهونج

اقتصاديةلأزمةتعرضهاإلىأدىمماالمغربإلىانضمامها

إليهايعيدأنإلىالخامسمحمدالملكدعاماوهو،حادة

الحر.ميناءها

ومكتبةالعلميللبحثمؤسسةطنجةفيويوجد

بهاوتوجد.متخصصتانوكليتان،ومتحفان،عامة

المتوسطالبحرإذاعةومحطةأمريكا،صوتإذاعةمحطة

ولية.الد

فقدجدا،قديمةمدينةطنجةتعتبر.والنشأةاقماريخ

يعرفممابالقربسكناهممواطنوالرومانالفينيقيونبنى

فيهاواستقرواالمسلمونفتحهاوقد.طنجةباسمالان

منكلعليهااستولىكما.الميلاديالثامنالقرنخلال

منذمختلفةعصورفيوالإنجليز،والأسبان،البرتغاليين

عشرالسابعالقرنأواخرحتىالميلاديعشرالخامسالقرن

عاموفىعليها.نفوذهالمغربسلطانبسطعندماالميلادي

لكنوأسبانيا،فرنسالسيطرةالمغربخضعتأم،129

طجةفىالمعماريالطراز

الأوروبية،الدولمنأيسيطرةعنبعيدةظلتطنجة

الدولمنلعددخاصةامتيازاتالسلطانمنححيث

الأوروبيةالقوىوضعت،ام239عاموفي.الأوروبية

الدولية.الإدارةتحتالمدينةالكبرى

عامفياستقلالهاعلىالمغربحصلتوعندما

التيالدولتحضرهمؤتمرإلىالمغربسلطاندعا،أم!56

الهيمنةإنهاءعلىالمؤتمرهذاوافقوقد.طمجةحكمت

عنالكبرىالدولتنازلوعلى،المدينةعلىالدولية

المنطقة.فىالسابقةحقوقها

المغربفىالمدنأكبرسادسةطنجةتعتبر.السكان

.ومكناس،ومراكش،وفاس،والرباطالبيضاء،الداربعد

إحصاءفي،نسمة498.187سكانهابلكددوقد

منتصففى،نسمة2662346إلىزادأم،719عام

معالمليونيةنصفالمرتبةإلىووصلت،أم199عام

عامنهايةفينسمة.639627بلغتحيثضواحيها

فىالكبرىالحضريةالمناطقتاسعةتعدوبذلك.ام499

.المغرب

ويتحدثوالبربرالعربمنطنجةسكانويتكون

اللغتينجانبإلىالبربريةواللغةالعربيةاللغةسكانها

واسعة.بصورةوالأسبانيةالفرنسية

.طنطاوي،الجوهريانظر:.الجوهريطئطاوي

،اهـ-)327مصطفىعلى،الطنطاوي

عالمالطخطاويمصطفىعليالشيخ(.-أم909

وتلقى،دمشقمدينةفيولد.سعوديإسلاميوكاتب

عاموالآدابالحقوقفىجامعتهافيوتخرجفيهاتعليمه

سوريافىوالقضائيةالتعليميةالوظائففىتدرج.ام33!

العربيةالمملكةإلىانتقل.عاليةمكانةفيهابلغحتى

كليةفىالتدريسفيعملحيثام639عامالسعودية

فىالشريعةكليةثمالرياضفىالشريعةوكليةالعربيةاللغة

تفرغثم.المكرمةمكة

بم-=-.الإعلاممجالفيللعمل

--سيمء-بينيجمعاناستطاع

ش-!-سس:ص-العربيةالإسلامية،الثقافتين

ير--!--وهو.المعاصرةوالحديثة

!سص!!يم

حيمس-"ء!!ض-مفوهوخطبكبيرعالم

2--"أسلوبذوبليغوكاتب

يم-----!.وجذابسهلقويمامتين

جفيإذاعيمحدثوهو

والاسلوبالسليمالفكربين

الطنطاويمصطفىعليبذطثعرفوقد.القوي
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وبرنامجه،ومشكلاتمسائل:الإذاعيبرنامجهعبر

وهداية.نور:التلفازي

بدينعامتعريفمنها:المؤلفاتمنالعديدله

رسائلبمإسلاميةمباحثوخواطر؟صوربمالإسلام

أثراالطنطاويعليالشيختركوقدوغيرها.الإصلاخ

.بصيرةعلىأدلهإلىالدعاةأبرزمنلأنه؟الناسفيكبيرا

الشخصيةالأحوالقانونصياغةفيطيبدورلهوكان

الإسلامية.الشريعةعلىيقومقانونأولوهوسوريا،في

الأعلى.الإفتاح!ومجلسالإفتاءقانونوضعكما

عامالإسلاملخدمةالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.ام099اهـ،041

صادرةتبدوأصواتبسماعالإحساسالأذنطئين

الأذنبطينالمصابينالأفرادمعظميسمع.الدماغمن

فيسمعالاخربعضهمأما.والهسهسةوالازيزالطنين

نأويمكنالبحر.هديرأوالليلصرصارقرضمثلأصواتا

كما.متقطعنحوعلىتكونأوالأصواتهذهتستمر

ويمكنكلتيهما.أوالأذنينمنواحدةفيتسمعأنيمكن

بعضوفي،الانتباهصرفالأذنطنينيحدثأن

الفرد.لإيقاظكافبشكلمرتفعةتكونالحالات

وآلام،السمعبعضبفقدانالضحايامنالعديدويصاب

الدوار.أوالأذن

سببالىالأذنطنينحالاتبعضإرجاعيمكن

فيجرثوميالتهابأو،الأذنقناةانسدادمثلمحدد،

أخرىحالاتتحدثكما.معينةأدويةاستخدامأوالأذن

وكبر،الدمويةالأوعيةفيمرضبسببالأذنطنينمن

معظمففى،ذلكومع.عاليةلأصواتوالتعرضالسن

الأطباءويشك.السببتحديديمكنلاالأذنطنينحالات

الأذنوظائففيخللالىترجعالحالاتهذهمثلأنفي

يتوصلىوعندما.بالدماغالمتصلةالأعصابأوالداخلية

غالبافإنهمالفردلدىالأذنإصابةسببتحديدالىالأطباء

الواضحةغيرالحالاتوفي.الحالةبعلاجذلكيخففونما

من،الجراحيةالتدخلاتأو،معينةأدويةتقللالسبب

طنينمنيعانونالذينالأفرادبعضويستخدمالضوضاء.

الضوضاءيخفيالأذنلسماعةمشابهاجهازاالأذن

لطيفة.بأصواتويستبدلها

،طه.حسينأنظر:.حسينطه

-2791اهـ،104-)1346رباضطه،

الهرملفيولد.اللبنانيةللصحافةسابقنقيبأم(.08!

أم(،)459الطلائعفيمبكرأالصحافةزاول)البقاع(.

والدنيا.والنفمال

جريدةوهيالعالمأخبارأسس،ام479عاموفى

منهاوراسلالقدسإلىسافر،ام489وعام،أسبوعية

أنباءوكالةعودتهلدىأسس!.اللبنانيةالصحفبعض

الأنباءوكالاتأوائلمنفكانتام(،9)94الشرق

الأحد،جريدةأسس،ام059عاموفي.الخاصةالعربية

وعاموتبويبها.بملاحقهامميزةصحفيةقفزةمحققا

أسسام،559عاموفيالبلاد،جريدةأصدرأم،539

مشاريعهلجميعالكفاحدارأسسومعهاالكفاحجريدة

فياغتيالهحتىيديرهاظلالتي،الصحفيةومنشآته

.بيروت

عدةآثاراترك.ام679عامللصحافةنقيباانتخب

الكفاحطريقفيام(بم)059بخيلتانشفتانمنها:

الإعلامام(بم)639غدالااليومفلسطينأم(بم)589

والانفصالالوحدةقصةام(،)739والمعركة

ام(.)749

المكية.الكريمالقرانسورمنطهدممورة.سورةطه،

اياتهاعدد.العشرونالشريفالمصحففيترتيبها

فقيلتسميتها،فياختلف.آيةومائةوثلاثونخمس

ع!طالنبيكان:وقي!،والمحممثلالسورفواتيحمن

وجل:عزاللهفأنزلأخرىووضعرجلارفعصلىإذا

لغةطه:وقيلجميعا.بقدميلثالأرضطأأيطاها،

النبيأسماءمناسمطه:وقيلرجل،يامعناهابالعجمية

ع!يهممر.

وغرضهانفسها،المكيةالسورأهدافتعالجطهسورة

تبدأوالنشور.والبعثوالنبوةالتوحيد:الدينأصولتركيز

وظيففببيانصتن!هي!،للرسولخطائاوتختمالسورةهذه

تكاليفه.وحدود

مطلعهابينالسورةتعالجهاالتيوالموضوعات

حلقاتمن،السلامعليهموسىقصةعرضوختامها،

خروجهمبعدللعجلإسرائيلبنياتخاذحلقةإلىالرسالة

اللهبينالمناجاةموقفوبخاصة؟مطولةمفصلةمصر،من

السلامعليهموسىبينالجدلوموقف،موسىوكليمه

فيوتتجلى،والسحرةموسىبينالمباراةوموقف،و!عون

عينه،علىصنعهالذيلموسىاللهرعايةالقصةغضون

إننيتخافالاقال)وأخاهفخاطبه،لنفسهواصطعه

سريعةآدمقصةوتعرض.64:طه!وأرىأسمعمعكما

له.وهدايته،خطئتهبعدلادماللهرحمةفيهاتبرز،قصيرة

بعدضلالأوهدىمنيختارونلماأبنائهمنالبشروترك

.والإنذارالتذكير

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(،وسوره



محمودعليطه،648

-ا309أهـ،أ-936)321محمودعليطه،

مصريشاعرالمهندسطهمححودعلىام(.949

علىالمنصورةمدينةفيولد.التائهبا!للاحلقب،حديث

القراءةمبادئالكتابفيتعلم.النيلمندمياطفرع

بالمنصورةدرسثم،القرآنحفظكما،والحسابوالكتابة

فىالتطبيقيةالفنونبمدرسةوالتحقالابتدائيةالمرحلة

مهنةلمزاولةتؤهلهشهادةحاملافيهاتخرجحيث،القاهرة

الرغموعلى.بالمهندسلقبذلكوبسبب.المبانىهندسة

كثيرا.تستهويهالأدبيةالدراسةكانت،العلميةدرأستهمن

ثقافتهعمقماالأدبومختاراتالشعردواوينفىفقرأ

لداروكيلاأصبححتىالوظيفيالسلكفيتدرج.العربية

أنحاءمختلففيوزياراتهرحلاتهافادته.المصريةالكتب

علىويعدوأثراها.تجربتهوصقلمداركهوسعبماالعالم

التيالشعرفىالحديثةالمدرسةثمارمنثمرةطهمحمود

انظر-.شكريوعبدالرحمنمطرانخليلبذرتهاغرس

متأثراكانكما.عدالرحمن،شكري،خليل،مطران

بودليرخاصةالفرنسيينوبالرومانسيينالمهجربشعراء

وفيرلين.

دواوينسبعةأصدرمكثر،شاعرطهمحمودوعلي

وخمر،زهر،شاردةأرواح؟التائهالملاحليالي:هى

أغنياتالعائد،الشرق،وغربشرق،وأشباحأرواح

الأربع.الرياخ

وكليوبماترةوفلسطينالجندولقصائدهنالتوقد

واسعة.شهرة

قوله:شعرهأرقومن

مثليأحبتوهل:تسائلني

خليلة؟أولكمعشوتةوكم

بكأسهمتوقد-لهافقلت

النحيله-راحتهاشفتيإلى

يوماأجبتأرىوما،نسيت

سبيلهأعرفولملا،،كحبك

التائهالملاحلياليديوانهمنالعالتقالقمرقصيدتهثم

قوله:ومنها

بالشرفةماطافإذا

المضنىالقمرف!وء

ثلعليكورف
المعنىإشراقةأواطلم

فرالقعلىوأنت

الوسنىكالزنبقةالطهر

العاريجسمكففئمي

الحسناذلكوعوني

ومطلعها:،الجندولقصيدتهعنفضلاهذا

المجاليهاتينعينيمنأين

الخيالياحلمالبحرياعروس

الأوسطالشرقمدنكبرىوثانيةإيرانعاصمة!ان

فقطمصرعاصمةالقاهرةأنإذبمالسكانعددحيثمن

الثقافىالمركزهىوطهران.ذلكفيتفوقهاالتيهى

شماليفيطهرانوتقع.لإيرانوالسياسيوالاقتصادي

.إيرانانظر:،للموقعالبرز.جبالتحتإيران

الشرقفىحداثةالمدنأكثرمنطهران.المدينة

فىتشييدهاإعادةأومنهاأجزاءتشييدتموقد،الأوسط

المدينةوشوارع.الميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينيات

المعمارنمطعلىشاهقةحديثةعماراتبهاوتحيطعريضة

وكذلكالرئيسيةوالحكوميةالتجاريةالمبانيوتقع.الغربي

المنطقةنفسفىتقعكما.المدينةوسطفيالعصريةالمتاجر

بعرضالتجاريقومحيث،القديمةالتجاريةالأحياء

بازارفياليدويةوالمصنوعات،والمجوهرات،المنسوجات

السنين.مئاتإلىتأريخهيرجع()سوق

،طهرانفيالوسطىالطقةمنالسكانومعظم

منكبيرةأعدادوتعيشالسكنيةالعماراتفىويعيشون

منالجنوبيالجزءفيعتيقةومنازلشققفيالفقراء

فيوجميلةفسيحةمنازلفيالأثرياءويعيش.طهران

الحدائقمنالعديدبهاطهرانومدينة.المدينةشمالي

ومتحفالاثارمتحفمتاحفهابينومن.والمسارح

وبالمدينة،جولستانوقصر)الإثنولوجى(البشريةالأعراق

.طهرانجامعةوأكبرها،الجامعاتمنعدد

الشرقفيحداثةالمدنأكترمنواحدةإيرانعاهمةطهران

المبايبجوالبهتحيطأعلاهالمدينةوسطإلىالمؤديوالشارع.الأوسط

العصرية.والمتاجروالحكو!يةالتجارية



946رىالطوا

المواطنين.منكبيرةأعداذاالحكومةتوظفالاقتصاد.

والتشييدوالبناء،المصارفالاقتصاديةالمدينةأنشطةومن

والسجائرالطوبطهرانفىالمصانعوتنتج.والنفط

.الأخر!المنتجاتمنوغيرهاوالمنسوجات

خدماتالأجرةوسياراتالحافلاتوتوفر

المدينة.غربيقعدوليمطاروهناك.العامةللمواصلات

الموقعفىعاشواقدالناسيكونربما.تاريخيةنبذة

كانتتقدير.أقلعلىسنة0003قبللطهرانالحالي

وبعدالميلاديعشرالثالثالقرنحتىصغيرةمدينةطهران

عاملإيرانعاصمةوأصبحتبالنمو،المدينةبدأتذلك

الميلاد!العشرينالقرنمنالعشرينياتوفى.ام788

مبانمحلهاوحلتالقديمةطهرانمبانيمنالعديدهدمت

008.1)000منالمدينةسكانعددوارتفع.حديثة

نسمة.991.734.5حواليإلىام069عامنسمة

مثلالمشكلاتمنعددفىتسببالسريعالنمووهذا

ومنذالمرور.حركةوتكدس،والتلوث،المساكننقص

المبان!منالمزيدتوفيرتمالميلادىالعشرينالقرنسبعينيات

منعددخلالوذلكطهرانفيوللمكاتب،للسكن

العمرانية.المشروعات

الأولالاجتماعهوطهرانمؤتمرمؤلمر.!ان،

الثانية.العالميةالحربخلالالحلفاءلقواتالرئيسيينللقادة

هم،الكباربالثهـلا"نةيعرفونكانواالذينالقادةوهؤلاء

ديلانووفرانكلينبريطانيا،وزراءرئيستشرتشلونستون

وجوزيف،الأمريكيةالمتحدةالولاياترئيسروزفلت

المؤتمرأنكما)سابقا(،السوفييتىالاتحادرئيسستالين

العسوفييتىالاتحادرئيسافيهيشتركقمةمؤتمرأولكان

أولإلىنوفمبر28فيالمؤتمرانعقد.المتحدةوالولايات

قرارانوهناك.إيرانعاصمةطهرانفى،ام439ديسمبر

أولهماالمؤتمرفياتخاذهماتمرئيسيةعسكريةأهميةلهما

عامفرنساباجتياحوبريطانياالمتحدةالولاياتتقومأن

ضدالحربفيالسوفييتىالاتحاديدخلوأنام،!44

لتأسيسالخططأيضاالقادةوبحثألمانيا.هزيمةبعداليابان

سلاحها،ونزعألمانيا،ولتقسيم،المتحدةالأممنظمة

رسمولإعادة،الحرببعدغرباألمانياحدودولتحريك

الاتحادإلىتضافبحيثالسوفييتيةالبولنديةالحدود

بدايةقبللروسياتابعةكانتالتيالأراضىالسوفييتى

روحمهدتوقد.ام419عامفىالأولىالعالميةالحرب

للاتفاقياتالطريقطهرانمؤتمرعنانبثقتالتيالتعاون

عاميالطامؤتمرفيتمتوالتىا!لفاءقادةبيناللاحقة

.ام459

الطهطاو!ب!.رفاعةانظر:.رفاعة،الطهطاوي

الطبخ.انظر:.لطهيا

مجاناالبائعيقدمهاهداياالثعارقيا!ايم

هذهالناسويجمع.متجرهمنسلعةشراءعندللمشتري

الساعلىتخفيضعلىللحصولأولمقايضتهاالطوابع

الطوابعشركاتتبيعهاالطوابعوهذهشراءها.يريدونالتي

بمنتجاتباستبدالهاالناسويقوم.التجزئةتجارإلىالتجارية

وأالمنزليةالأدواتأوالكهربائيةالأدوات:مثلمختلفة

التجاريةالتعاونيةالجمعياتتقدموقد.الرياضيةالمعدات

ويمكنهللشراء.فيهاالإنسانيذهبمرةكلالطوابع

الجمعياتمنيريدهاالتيالسلعبعضمقابلإستبدالها

شركةأولسبيريتوماسأنشاوقد.التجاريةالتعاونية

استخدامأنومع.ام698سنةفيمستقلةتجاريةطوابع

مازالتالشركاتبعضفإن،تضاءلقدالطوائالتجارية

بالشراء.لإغرائهمللمستهلكينتمنحها

)الطوابعالطوابعجمعانظر:الددكاركلأ.الطوابع

(.الأخرىالبريديةوالمواد)الطوابعالبرلدمكتب(،الخاصة

بوساطةتشعيلهايتمطحنآلاتالمافيةالطوا!مين

حجرايستخدمونالقدماءوكان(.مائية)دواليبسواق

علىيسحقالحبوكان،الحبوبلطحنباليديمسك

حجما.أكبرمسطححجر

يونانيتصميمذاتأوروبافيالطواحينأقدموكانت

العجلةوتدفع.حجريةعجلةأقدمبتدويرالبخارفيهايقوم

وضعفيموجودإدارةعمودبوساطةالرحىحجرالدوارة

وكان.عاليةكفايةذاالقديمالتصميمهذايكنولم.رأسي

السفلىبالدفعتدارساقيةيستخدمالطاحونةمنالمطورالنوع

يغط!بحيثعموديبشكلالساقيةهذهوضعويتمللماء،

بوساطةتداروكانت.الجداولأوالأنهارأحدفىريشها

العلويالدفعتستخدمالتيالمائيةالطواحينأما.المائىالتيار

القرنفيظهرتفقد-الساقيةفوقالماءجريانأي-للمياه

تزودقوةالأكثرالساقيةهذهوكانت.الميلاديعشرالثاني

بالطاقة.القديمة(النشرآلات)المناشير

الهوائية.الطاحونة:أيضاانظر

فيتعيشالتيالبدومجموعاتأكبرمنالطوارق

000.003منأكثريعيشحيثالكبرىالصحراء

والنيجر.،وماليالجزائر،صحراءفىخاصةطوارقي

حيثإفريقياشمالبقبائلصلةولهممسلمونوالطوارق

البربر.انظر:.البربريةاللغةيتحدثون
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!مالطهوارتالسيجر.ديالسوتمحطمةفييتجمعورالطوارقالرعاة

الصحراء.فيالبدويةالمجموعاتأكر

أضأنواوالماعزالجمالقطعانالطوارقأغلبيرعى

الأمطارحيثالصحراءمناطقفىويتحركونوالأبقار

الطوارقأسروتعيشلماشيتهما.المرعىتوفرالتيالموسمية

المنسوجةالحصائرأوالأغنامجلودمنالمصنوعةالخيامفي

النساءتحلببينماالقطيعالرجاليرعى.النخيلأوراقمن

أهمهووالبن.الوجباتلتجهيزالحبوبويطحنالماشية

.الطوارقوجبةفيغذاء

الصحراءرجالالأحيانبعضفيالطوارقيعسمى

والتيالزرقاءالصبغةذاتالثيابمايرتدونوغالباالزرق

العمائمالرجالويرتدي.بشرتهمعلىالأزرقاللونتترك

حولويلفونها.والش!سالرمليةالعواصمنللوقاية

خلالهمنترىلاحجابلتكوينوجوههموعبررؤوسهم

فقط.أعينهمإلا

شأنذلكفيشأنه،قبليمجتمعالطوارقومجتمع

مجربشيخقبيلةكليتزعم،الأخرىالبدويةالمجتمعات

منمتساوونوالرجالوالنساء.رأيوسدادحكمةذو

ملكيتهملهموالزوجاتفالأزواج؟الاجتماعيةالناحية

دوراالطوارقأدىوقد.الماشيةقطعانمنالمستقلةالخاصة

الإفريقيةالحشائشإقليمنطاقفيالإسلامنشرفيكبيرا

للمرعى.طلباتنقلهمبحكمالصحراءجنوب

التيالشعوبسلالةهمالطوارقبأناعتقادوهناك

حاربوقد.عام0002منأكثرقبلليبيافيأصلاعاثمت

الأتراكمنإفريقياشمالحكامضدطويلةلسنواتالطوارق

هزمهمحتىلاستقلالهمبضراوةوحاربوا.والأوروبيين

وأوائلالميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفىالفرنسيون

البدوية،لحياتهمدائمامهدداالجفافكان.العشرينالقرن

أثناءمواشيهمقطعانوجميعالطوارقآلافماتفلقد

.ام749إلىأم689عاممنمنطقتهمضربجفاف

الصحراءالبربر،دولوالاتا؟البربر،أيضا:انظر

النيجر.؟ماليالبدو،؟الكبرى

ا!فاضة(.)طوافالحج:انظر.الإلمحاضةطوا!

لحج.ا:نظرا0لتطوعا!طوا

.عطوا!()لحجا:نظرا0لقدوما!طوا

.(اعلودا!)طوالحجا:ن!ا0اعلودا!اطو

الجميلةالأشجارمنأنواععدةعلىيطلقاس!ا!يال

شرقوجنوبوالصينالشماليةأمريكافيتوجدالتي

شرقجنوبفيالمستنقعاتفيالمائيالطوبالوينموآسيا.

ارتفاعهويبلغالعريضةباورأقهويتميز،المتحدةالولايات

ويحمل.القاعدةمنتعكلندوجذعهتقريبا.م35حوالى

لونذأتوثمرةأطبياض،مائلةحضراءزهوراأ!الطوبا

الأسودالطوبالوينمو.أضوتاثمرةتشبهداكنأرجواني

ووسطوجنوبشرقفيانرطبةوالأراضياهسشنقعاتفي

يطلقالطوبالمنآخرنوعوهناك.المتحدةالولاياتغرب

الرماديقلفهلونبسببالأسودالصمغشجرةاسمعليه

تقريبا،م25حواليالشجرةهذهارتفاعيبلغ.الداكن

فيوالقرمزيالبرتقاليبينلونإلىالأوراقلونويتحول

ذاتالشماليةأمري!!افيالطوبالوأخشاب.الخريففصل

لطوبالا
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والمصنوعاتالسلالعملفيوتستخدم،فاغخفيفلون

محلياتعرفالماليزيالطوبالمننوعيةوتوجد.الخشبية

بني-رماديالنوعيةهذهأخشابولونهرونق،باسم

الخشبية.الألواحوإنتاجالمساكنبناءفيوتستخدم

.الطوبالان!:الأسود.الطوبال

الطينمنمصنوعةالشكلمعستطجلةبنائيةكتلةالالويئ

قوية،مادةوالطوب.أخرىمختلفةموادأو،الطفلأو

تقلبعنالناجموالتلفللحريقومقاومة،وصلبة

بناءفيالطوبمادةوتستخدم.المناخيةالظروف

والمدافئوالعامةالتجاريةوالمبانيالمنازلمثل،المنشآت

.لأفرانوا

وفيالسإن.آلافمنذللبناءكمادةالطوبواستخدم

الطينمنكتلبتجفيفالطوبينتجونالناسكانالبداية

فيتوضحعثمبقوالبأويدوياإماتصنعوكانت،الوحلأو

)يحرق(ويشوىالياالطوبمعظميصنعواليوم.الشمس

.كبيرة)أفران(قمائنفيوينضج

الطوبأنواع

طوبأ-هما:نوعينإلىعامبشكلالطوبيقسم

حجميتغيرأنويمكن.الحراريالطوب2-)المباني(البناء

القيامميةمواصفاتهاالدولمندولةفلكل،المبانىطوب

معظمحددت،المثالسبيلفعلى.الطوببصناعةالخاصة

سم6.6هبالبريطانيةالجزرفيالمبانيطوبمقاسات

وتختلفطولآ.سم12،وهعرضا،سما.،25سمكا،

-عادة-أنهاإلاكبير،بشكلالحراريالطوبأحجامأيضا

المباني.طوبمنبقليلأكبر

أكثرهاومنالبناءطوبأنواعأفضلمنالبناء.طوب

منالنوعهذاويستخدم.الواجهةبطوبيعرفماشيوعا

الجدرانمثل،المنشاتمنالمرئيةالأماكنفيالطوب

الواجهةطوبويصنع.المنازلمنوالخارجيةالداخلية

حجماجدامنتظمةوهي،متنوعةسطحيةوملامسبألوان

المشويالطينأنواعأفضلمنيصئمعظمهاوشكلا.

الأقلالطوبأما.الدرجةالمنخفضالطفلأو)المحروف(

فيسمىالعيوببعضفيهالذيأواللونالمتغيرأوانتظاما

الأماكنفيالعاديالطوبويستخدم.العاديبالطوب

الواجهة.طوبمنالعكسعلىظهوراالأقل

للحرارةالمقاومأيضاويسمى.الحراريالطوب

الذيالطوبمنالنوعذلكوهو(،العازلةالقمائن)بطانة

م.00522وم0011بينماتتراوححرارةأماميصمد

والتآكلالكيميائيةللأضرارعاليةمقاومةأيضاوله

فيالسريعة)التغيراتالدوريةالحراريةوالمتغيراتالفيزيائي

كبيرعددفيالحراريالطوبويستعمل(.الحرارةدرجات

ويوضع.الصناعيةوالأفرانوالمواقدالمنشآتمنومختلف

منالخارجيةالأجزاءعلىالحجمالصغيرالحراريالطوب

منلحمايتهاالمتحدةالولاياتفيالفضاءمكوكات

العالية.الحرارةدرجات

طرقباختلافالحراريالطوبتكوينويختلف

مثلخامموادمنمنهالرئيسيةالأنواعتصنعإذ،استعماله

المشويوالطينوالدولميتالكروموخاموالكربونالألومينا

والزركون.والسليكاوالمغنيسيت

الطوبتصنيعكيفية

الخامالموادباختلافالطوبصناعةطرقتختلف

نفسه،الطوباستخداممنوالغرض،صنعةفيالداخلة

التجارياللإنتاجمراحلأنإلا.أخرىعواملإلىبالإضافة

قوثبة2-،الخامالموادتحضيرا-:هيمراحلأربعتشملمنه

.الطوب)حرق(شى4-،الطوبتجفيف3-،الطوب

تحضيرعلىالمرحلةهذهتشتمل.الخامالموادتحضير

الشوائب،منالتخلصثمسحقها،أووطحنهاالخامالمواد

مخازنفىذلكبعدالموادوتخزن.تجفأنإلىوتركها

.الطوبخلطاتتحضيروقتحتىخاصة

لقولبةرئيسيةعملياتثلاثهناك.الطوبقولبة

القاسي()اللدنالقاسيالطينعمليةا-:هيالطوب

)نصفالجافالضغطعملية3-اللينالطينعملية2-

(.الجاف

الطوبمعظمقولبةفىتستعمل.القاسيالطينعملية

تنتجهالطوبمنالنوعوهذا.المبانيإنشاءفيالمستخدم

الموادخلطالطريقةهذهفيويتم.الصناعيةالدولجميع

آلةوتعمل.القاسيالطينلعملالماءمعللطوبالمكونة

شريطشكلعلىوتشكيلهالطينخارجالهواءضغطعلى

فيللتحكمقابلةفتحةخلالمنبدفعهوذلك،طويل

ويقطع)الكبس(.بالتنبيطالعمليةهذهوتسمىسعتها.

تسمىآلةعلىدوارةأسلاكبوساطةطوبإلىالشريط

أفرانلإدخالهاستعداداالطوبيصفثم.الطوبقطاعة

التجفيف.

الواجهاتطوبسطوحتعالج،التجفيفعمليةوقبل

قدإذ.وشكلهملمسهلتنويعالقاسيالطينمنالمصنوع

بمحاليليرش!وقديقشط،أوويحكمقعر،بأزميليحفر

الطينطوبثقبويتم.سطحهشكلعلىللتأثيركيميائية

،الطوبوزنتخفيفعلىتعملالثقوبهذهلأن،القاسى

فراغاتالثقوبوتكون.الخامالموادكميةمنجزءاوتوفر

المادةوهوالبناء،فىالمستخدمالملاطفيهايوضعإضافية

به.البناءبدءعندالطوبربطفيتستخدمالتي
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معوتخلط،الطفلمثلالحامالموادتسحق،الجافالفغطعمليةفي.الصناعيةالدولفيالياالطوبأنواعمعظمتصمعالطوبيصنعكيف

التجفيفلأغراضت!فتم،طوبإلىالأشرطةتقطع.طويلةأشرطةتحكلع!وتسوى،الطو!صحخلطات

.(لحرق)ال!ثيوا

الطفلسحق

الطوبتقاليع

كلإنتاجالعمليةهذهفيويتم.اللينالطينعملية

هذهوفيالمصئآليا.الطوبوبعضاليدويالطوبأنواع

منكبيرةكميةمعللطوبالمكونةالموادتخلط،الطريقة

السهلمنيصبحوبهذا.القاسىالطينبعمليةمقارنةالماء

إلىالتنبهيجبوهنا.طوبإلىاللينالويالطينقولبة

وذلك"صلابةأكثراللينال!وبجعلعدمضرورة

وهذه.الأفرانفىلتجفيفهرصهقبلالهواءفىبتجفيفه

طريقةمنوتجعل،المطلوبالعملزيادةإلىتؤديالخطوة

وتستخدم.الطوبلصناعةالأخرىالطرقأبطأاللإنالطين

الخاصةالأشكالذيالطوبإنتاجفىاللينالطينعملية

.الأخرىبالطرققولبتهايمكنلاالتى

قولبةفىالعمليةهذهتستخدم.الجافالضغطعملية

الطوبحليطيو!وفيها.الحراريالطوبأنواعمعظم

ثمالفولاذيةالقوالبمنصندوقفىا!تأو،الجاف

بالمكبسالمطلوبالطوبشكلإلىفيتحولالخليطيضغط

بقوةالخليطعلىالضغطللمكبسويمكن.الهـيدروليكي

بهذهوينتج2.كجماسم000.1منيقربماتبلغضغط

جدا.كثيفطوبالطريقة

ظهورمنععلىالعمليةهذهتساعد.الطوبتجفيف

تجفيفويتمالشىأثناءالأخرىالإنشائيةوالعيوبالشقوق

*!

الطوبمنشريطتسوية

القمينمن)المحروق(الم!ثويالطوبرفع

درجةتصلأنويمكن.نفقيةأفرانفيالطوبمعظم

عرباتعلىالطوبيرصثم.م002إلىالأفرانحرارة

وزمنالحرارةدرجاتوتتغيرالأفرانخلالتتحرك

.الطوبيحويهاالتيالرطوبةمقدارحسبالتجفيف

عندالطوبيشوىالمرحلةهذهفي.الطوبشى

ربطاجزئياتهربطإلىيؤديمماعاليةحراريةدرجات

شييتم.وصلبقويطوبذلكعنفينتجمحكفا،

القمائنهذهأبعادوتتراوح.نفقيدنرنفىالطوبمعظم

طولأ.ام3وهم75وبينعرضا،م5.8وحوالىم2بين

مثلالصلبالوقودأوالزيتأوالغازهوالمستخدموالوقود

حرارةدرجةوتصل.الحجريالفحمأوالخشبنشارة

لشيم0.031إلىم000251منيقربماإلىالقمائن

.الحراريالطوبلشيم87.15وهالمبانيطوب

القمينخلالتتحركعرباتعلىالطوبصفيتم

ولذا.وسطهمنأقلالفرننهاياتحرارةوتكون.النفقي

إلىيصلحتىتدريجياالقمينوسطفيالطوبيسخن

القمين.خارجاتجاهفينقلكلماويبرد،العظمىالدرجة

حراريةبدرجاتالطوبمنمختلفةأنواعشىويتم

إلىالأساسفيهذاويرجع،متغيرةزمنيةولفتراتمختلفة

ومكوناته.الطوبجودةدرجة
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وأدوريةأقمنةفىالطوبأنواعبعضشيويتم

درجةإلىالأقمنةهذهحرارةدرجةوتصل.مكوكيط

دفعةبشيتقومأنهاإلانفسها،النفقيةالأقمنةحرارة

منالنوعهذاويسمى.الشمسأشمعةتحتمنفقطوأحدة

وأشمسحياالمسوىأوشمسياالمجففبالطوبالطوب

اللبن.انظر:.اللبن

لطوبباءلبناا

تسمىطبقاتشكلعلى-عادة-أفقياالطوبيرص

الفواصلملءطريقعنبعضهمعالطوبويربط.مداميك

تقعلابحيثالمداميلثترتيبيتمعاموبشكل.بالملاط

الترتيبهذايساعدإذبعضهافوقالعموديةالمفاصل

مساحةعلىالطوبوضغطالوزنتوزيععلىالمتعرج

وأالطوببأعمالالطوبمنالمصنوعالبناح!ويسمىأكبر.

ولطوبباءلبناا

بحيثالبناءفيالموضوعةالطوبةتسمى.الأربطة

الرأسعلىالجدارواجهةبموازاةالقصيرةنهايتهاتكون

بموازاةطولهايكونبحيثتوضعالتيوالطوبة.ادية

الرأسعلىالطوبترتيبويمكنشناوي.الجدارواجهة

.أنساقأومتنوعةأربطةعلىللحصولالطولوعلى

الرابطالانوالمستعملةالشائعةالأربطةأنواعومن

كليوضعإذ.والألمانيوالإنجليزيالأمريكيالطولي

الطوبرصفيالشائعةالأساليب

ويجري.مداميكتسمىطبقاتفيأفقيبشكلعادةالطهوبيوضع

وزنتوزيععلىيساعدالأربط!يسمىمعيننمطفيالطوبترتيب

منشائعةأنواعأربعةالرسموفي.واسعةمساحةع!الطوبوضغط

لأربطة.ا

الأمريكيلربطا

الفلمنكيالربط

السائدالربط

لإنجليزياالربط

ويحتوي.الطولىالربطفي،الطولعلى،المستعملالطوب

مداميكستةأوأربعةوضععلى-عادة-الأمريكيالربط

الربطوتحكون.الرأسعلىمنفردةمداميكبينالطولعلى

الرأسعلىومداميكالطولعلىمداميكمنالإنجليزي

الإنجليزيالربطفيالرأمميةالمفاصلوتقع.متبادلبشكل

الألماني،الربطوفيوآخر.مدماكبيننفسهالخطعلى

علىوطوبالطولعلىطوبمنمدماككليتكون

علىالموضوعالطوبيتوسطبحيث،متبادلبشكلالرأس

فوقهالواقعالطولعلىالموضوعالطوبفوقالمسافةالرأس

تحته.أو

البناءطوبلربطالملاطيعستخدم)المونة(.الملاط

مكوناتأنإلا.ببعضبعضهاالحراريالطوبومنشات

الإنشائية.والاحتياجاتالطوبنوعبتغيرتتغيرالملاط

منالمبانىطوبربطفيالمستعملالملاطويتكون

والماء.والرملوالجيرالبورتلانديالإسمنت:التاليةالمواد

جداروعملمواقعهفيالطوبتثبيتعلىالملاطويساعد

طوببينالملاطسمكويبلغ.الرطوبةيقاوممنيعقوي

البناؤونويقوم.ملم21إلىملم6منيقربماالبناء

تمسمىالشكلإسفينيةبأداةالطوبعلىالملاطبفرش

المسطرين.أوالمالج

الطوبربطفيالمستعملالملاطيكونأنويجب

وللتفاعلاتذاتها،العاليةالحرارةلدرجاتمقاوماالحراري

الموادمنالحراريالملاطويتكون.وللتاكل،الكيميائية

صلبةوموادوالماءالألومينيالكلسيالإسمنت:التالية

المرادالطوبلموادتكوينهافيومشابهةوناعمةمطحونة

الحراريالطوببينالملاطسمكيتجاوزولا.ربطه

وذلكجدارقيقةمفاصلعلىالحصولويمكن.ملما،5

بعضه.معضغطهثمسائلشبهملاطفيالطوببغمس

تاريخيةنبذة

صئتمإذالمصنعةالبناءموادأقدممنالطوبيعد

حواليالأوسطالشرقفىالشمسبأشمعةالمجففالطوب

المنطقةفىوإنتاجهالطوبشيموتم..مق0006عام

تقنيةذلكبعدوانتشرت..مق0035عامحوالينفسها

الرومانيونونقلهاوالهندالصينمنكلفيالطوبصناعة

أوروبا.أنحاءمعظمإلى

القرونخلالإنجلترافيالطوبصناعةوتدهورت

عشرالعسادسالقرنإلىالخامسالقرن)منالوسطى

وتوافرالمعماريةالطرزتغيرمنالرغموعلى(،الميلادي

صناعةأنإلآ،الأخرىالبناءوموادوالحجر،،الخشب

.أم666عامفيالكبيرلندنحريقبعدنمتقدالطوب

الخشبية.المدينةمبانيمنكبيراعددادمرقدالحريقوكان
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منالجديدةالمبافمامعظ!شيدت،المدينةبناءأعيدوعندما

.الطوب

تعبيدفيالدولمنكبيرعددفيالطوبواستخدم

تمحيث،الميلاديالعشرينالقرنحتىوالرصفالطرق

ويبقى.الخرسانيبالرصفواشعنطاقوعلىاستبداله

التشييدموادأهممنهذا،يومناحتى،بالطوبالبناء

كبيرعددفىمهمادوراالحراريالطوبيؤديإذ.والتزيين

،والزجاج،والإسمنت،الألومنيومإنتاجمثلالصناعاتمن

.لفولاذوا،لنفطوا،لورقوا

الطين.البناء؟صناعةأيضا:انظر

خواصبدراسةيعنىالرياضياتمنفرعالطويو!!جيا

مماالرغمعليلاتتغيرالحواصوهذه.الهندسيةالأشسكال

بينالطوبولوجياعلميميزولامد.أوثنىمنللشكليحدث

يمكنلأنه،مكعبهندسيوشكلكرويهندسيشكل

أهممنأنإلا.ببعضبعضهاالأشكالهذهدمجأوتشكيل

الشكلبينيميزأنهومميزاتهالطوبولوجياعلمخصائص

الشكلتعديليمكنلالأنهالحلقةوشكلالكرويالهندسي

تمرية!دونحلقىشكلإلىوتحويله،الكرويالهندسى

بالشريحةالطوبولوجياعلممايعرفوغالبا.الحلقةلشكل

ولاوتحويرها.تعديلهايمكنأسهأشكالأنالمطاطيةالهئدسية

الإقليدييةوالهندسةالطوبولوحيابيناحتلافاهناكأنشك

لأنالمسافةأوالتوازيأوبالإستقامةتعبألاالطوبولوجياإنإذ

الهندسية.الأشكالهذهعلىيطرأأنيمكنوالتحويرالتعديل

مرةكممثل،الأخرىالمسائلفيدرسالطوبولوجياعلمأما

مغلقاسطحاكانوهل،نفسهمعيتقاطعأنللمنحنىيمكن

سطحاكانوهل،ذلكغيرأمواضحةحدودالهأنأو

متصل.غيرأممتصلا

يحاولثمعلميةن!ياتيفترضالطوبولوجياوعلم

سبيلفعلى.الإقليديالهندسةعلميشبهبهذاوهوإثباتها.

الخرائط.علىالأربعةالألواننظريةتطبيقيمكن:المثال

أيةلتلوينإليهيحتاجماكلأنعلىتنصالنظريةوهذه

لجعلتكفيألالوانوهذه،ألوانأربعةهوجغرافيةخريطة

.الاخرىعنمنهاكلايميزلوناتأخذالمتجاورةالبلدان

أبلكنيثالأمريكيالرياضيالعالمأثبتهاقدالنظريةوهذه

عامفيهيكنجانجوولفالألمانىالرياضيوالعالم

بوانكاريههنريالفرنسيالرياضىالعالمويعد.أم679

النظرية.الطوبولوجياحقلفىرائداأم(أ-129)854

الهندسة.أيضا:انظر

أمريكي،ننانام(.769-0981)ماركطويي،

رسمبمقياسغالبامفصلةتخططيةجردة!صرارسم

منكثيفةأنماطلهابدقةالملونةطوبيتركيباتإنصغير.

مصطلحطوبياستخدم.الصغيرةوالرموزالخطوط

بعدالخطيأسلوبهوطور.أسلوبهلوصفالبيفاءالكتابة

العشرينالقرنمنالثلاثينياتفيالشرقإلىرحلة

معقدةمجموعاتفيصورهرتببعدوفيما،الميلادي

التيطوبىبلوحاتالأوربيونأعجب.دقيقةأنماطذات

والغربي.الشرقيالأسلوببينالأمريكىالخلطفيهارأوا

.المتحدةبالولايات،وسكنسنسنترفيل،فىطوبىولد

ومتماثل،مميز،فيزيائيجزءأيهوالكيمياءفيالطور

بحدودالأخرىالخليطأجزاءعنمنفصلايكونخليطمن

والماءالثلجمنخليطفي،المثالسبيلفعلى.واضحة

عنفيزيائيامميزاشكلكليكونالماء،وبخارالسائل

يشكلأطوار.ثلاثةللخليطويكون،الأخرىالأشكال

ذاتأنظمةالمحاليلبينهما.فاصلبحدطورينوالماءالزيت

نأيمكنلاأنهاأيمتجانسةمخاليطلأنهاواحد،طور

آليا.تنفصل

الكريمالقرآنسورمنالطورسورة.سورةالطور،

.والخمسونالثانيةالشريفالمصحففيوترتيبهاالمكية

لأنالطورتسميتهاجاءت.آيةوأربعونتسعاياتهاعدد

تعالىاللهكلمالذيالطوربجبلبالقسمبدأهاتعالىالله

الأنوارمنالجبلذلكونال،السلامعليهموسىعليه

وبقعةمكاناجعلهماالإلهيةوالفيوضاتوالتجليات

مشرفة.

العقيدةموضوعتعالجالتيالمكيةالعسورمنوالطور

الوحدانية،وهيالعقيدةأصولفيوتبحث،الإسلامية

التأثيرعميقةحملةتمثلفهيوالجزاء.والبعث،والرسالة

والشكوكللهواجسعنيفةومطاردة،البشريالقلبفي

.تساورهالتىوالأباطيلوالشبهات

والتوراةبالطورالقسمبعدالكريمةالسورةبدأت

المرفوعالسقفوهىوالسماءالمعموروالبيتوالقرآن

الآخرةأهوالعنبالحديثالمملوءأيالمسجوروالبحر

الرهيب،الموقفذلكفيالكافرونيلقاهوعماوشدائدها،

وكانلامحالة،بالكفارواقعالعذابأنعلىوأقسمت

شأنوعظمأه!يتهاعلىتنبيهاالعديدةالأموربتلكالقسم

عنالحديقتناولتثم.بهالمقسمشأنوعظممنهاكل

أنواعلهماللهجمعوقد،النعيمجناتفيوهمالمتقين

وأمرته!؟يدمحمدرسالةعنالسورةتحدثتثم.السعادة

علىالسورةأنكرتثمالفجار.للكفرةوالإنذاربالتذكير

!!،محمدنبوةشأنفيالباطلةمزاعمهمالمشركين
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التوبيخبطريقوبأوثانهمبالكافرينبالتهكمالكريمةالسورة

والتقروة

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرانسور(بموسوره

بمصر،سيناءجزيرةشبهفيمشهورجبلسدفاءطور

واليهودالمسلمينمنكللدىخاصةمكانةذووهو

عليهموسىعندهوتعالى!بحانهاللهناجىإذ"والنصارى

فيهكانتالذيالموضععلىخلافوهناك.السلام

المناجاةأنجيلبعدجيلاالمتواترمنكانوقد.المناجاة

المحققينأكثرأنإلا،موسىبجبلالمعروفالجبلعندكانت

.المناجاةبجبلليسإنه:يقولونالأخيرةالاونةفي

التين،سورةفىالكريمالقرآنفيالجبلهذاذكرورد

.1،2:التينسدنين!وطورأرز*والزيتونوالتين):تعالىقال

)وشجرة:تعالىقولهفىآخرموضعفيأيضاوردكما

:المؤمنونلا*كلين!وصبغبالدهنتنبتسيناءطورمنتخرج

سلاسلالمكانهذاوفي.الأخرىالمواضعوبعض02

منطقةفيرؤوسعدةمنهمالكل،سلسلتانأكبرهاجبال

وهناك.السويسوخليجالعقبةخليجبينتقعالزوايامثلثة

المعروفالجبلذلكييلغأنلموسىيكنلمإنهيقولمن

نألابدلذا،وانعطافاتعديدةبعقباتيمرلمماالان

يكونقدآخرجبلإلىوصعداخر،طريقاسلكقديكون

الواقعةالجبليةالسلسلةفىقمةأعلىوهوالصفصافةجبل

حوريب،جبلباسماليهودويسميهموسىجبلشمالي

علىدليللاأنهآخرونويرىقدما،145.6ارتفاعهويبلغ

الذيالتوارةفىالمذكورحوريبهواليومحوريبأن

.المياهمنهفانفجرتالحجربعصاهموسىفيهضرب

وهو،السفندتدميرالماءتحتيستخدمسلاحالطورديد

ومصممللغايةمعقدكالسيجار،وشكله،الدفعذاتي

اكتشافويصعب.والتجاريةالحربيةالسفنلمهاجمة

ويمكن،للغايةالحركةمرنةهيالتىالحديثةالطوربيدات

حملويمكن.والطائراتوالسفنالغواصاتمنإطلاقها

أهدافإلىليصلالفضاءفيينطلقصاروخعلىالطوربيد

.بعيدة

حيثومنووزنا،حجماالطوربيداتتختلف

منصممتالتيالغايةوحسب،الميكانيكيالتصميم

الشحنسفنمنمجموعةلمهاجمةمصمموبعضهاأجلها.

لاقتناصيستخدموبعضها.الحربيةالسفنتحرلممها

فىأو،الطائراتحاملاتأوالمياهأعماقفيالغواصات

الدقيقة.الحربيةالمواقف

عادةالضقليديالطورسديتألفالطوربيد.عملكيفية

مستشعراتعلىويحتويالأماميالقسمأجزاء:أربعةمن

تمكن،إلكترونيةوأجهزة(مائية)مسماعاتصوتية

والرأسأثرها،واقتفاءالعدوسفناصطادمنالطوربيد

يفجرها،الذيوالجهازالمتفجراتعلىويحتويالحربي

المحركأوالكهربائيوالمحركالبطاريةويحوىالطاقهوقسم

الدفع.ووحداتالسيطرةدفةوتحويوالمؤخرة،الاعتيادي

فوقمنأو،أنبوبيقاذفمنبعفالطوربيداتتطلق

.الهدفمنطقةأوالهدفنحويوجههحاملأومزلاج

قسمليبدأعتلةتنفلتالقاذفمقرالطوربيدمغادرةوحال

الكهرباءتياريعمل،نفسهالوقتوفي.العملفيالطاقة

الأمامإلىسريعاالطوربيدفيندفعالدفعمراوحدورانعلى

ازديادوعندالطوربيد.توازنعلىالتحكموحدةوتحافظ

المتفجراتوتصبح،الحربيالرأستفجيرآليةتتحرر،سرعته

كوبالوحة

صماما

المراوخ

وألاعماقالقبرحيهدفةمحرك

شدوعبوةوالتفجيروالتوحيهالدفعمعداتيحملالحديثالطوربيد

بهواءيمدهأوبالأكسجينيمدههواءوخزانالصوتمصدرإلىالطوربيد

ويوجهالسفينةمحركاتذبذباتيلتقطاستشعاروجهازالانفجار،يدة

الماء.فيالطهوربيدلتدفعالمراوحالصغيرالمحركيدير.المحركوقودلاشعال
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تفش.بالهدفالطوربيدارتطامفورللانفجارجاهزة

حركةعنالناتجةالصوتمصادرعنالصوتمستشعرات

صوتالمستشعراتوتلتقط.البعيدةالسفينةدفعمراوح

الاستشعار،مدىضمنتصئالسفينةعندماالسفينة

وينفجر.مباشرةهدفهنحوويتجهمسارهالطوربيدفيغير

عندأوالسفينةجسممنيقتربعندمامغنطيسياالطوربيد

بها.ارتطامه

ليوجهالمزاياهذهمعظميحويطوربيدتصنيعويمكن

سيرتنفئأثناءأسلاكلفةيحملبأنسلكيا،هدفهنحو

التيبالسفينةمتصلاالسلكويبقى،هدفهإلىالطوربيد

منهدفهنحوتوجههإشاراتخلالهمنترسللكيأطلقته

قصير.مدى

الصاروخيسمى،الخاصةالطوربيداتمننوعوهناك

النظامهذاويكتشفارسوك.أوللغواصاتالمضاد

علىوسرعتهااتجاههافيحمسببعيد،مدىمنالغواصة

جسمهعلىيحملوهوالجوفيصاروخاويطلقالفور،

الهدفمنطقةمنيقتربوعندما.أعماقأوحشوةطوربيدا

وأالطوربيدويغوصالهواء.فىمتطايراالصاروخينفصل

الصوتىالتوجيهجهازفيبدأالماء،فيالأعماقحشوة

عندلينفجرنحوهاالطوربيديوجهثم،الغواصةباكتشاف

محددعمقعلىالأعماقحشوةتنفجربينمابها،ارتطامه

صاروخيدعىمماثلآخرسلاحنظاموهناكسلفا.

.أخرىضدغواصةوتطلقه،سوبروكالغواصات

الشكلفيوالقديمةالحديثةالطوربيداتتتشابه

الداخل.منبعضهاعنتماماتختلفلكنهاالخارجي

وامئمدىفىتعملأسلحةتتطلبالحديثةفالحرب

الحربطوربيداتوكانت.الدقةمنعاليةبدرجةوتتمتع

منالتصميمبسيطةام(،459-ا)93!الثانيةالعالمية

نحوتوجهكانتفقد.والكهربائيةالميكانيكيةالناحية

خطفىالصاروخويتحركالماء،سطحعلىالعائمةالسفن

منواضحاخطاخلفهاتتركوكانتفقط،ممستقيم

تحاشيهافيسهلمسموعا،صوتاوتصدرالهوائيةالفقاعات

فلاالحاليةالطوربيداتأما.الهدفالعسفينةمنبمناورة

تحاولالتىالسفنأثراقتفاءوتستيمخلفها،أثراتترك

منها.للإفلاتالمناورة

،الميلاديالعشرينالقرنمطلعحتى.تاريخيةنبذة

وسيلةأيأولغمأيعلىتطلقطوربيد،كلمةكانت

تحملهابلدفع،أجهزةلهاتحنولم.السفنضدتفجير

تلصقأوالعدو،سفينةجسمبهاوتدكوالغواصاتالسفن

يدمرأنبوشنلديفيدالأميركيحاولفقدسرا.بطنهافى

ولكنام،776عامبالطوربيداتبريطانيةحربيةسفينة

،الميلاديعشرالتاسعمطلإلقرنوفي.يحالفهلمالحظ

الطوربيد،صنعفىفولتنروبرتالأميركى!إلخترع

محدود.اهتمامسوىيلقلملكنهسفن،عدةودمر

سفينتينإغراقتم،الأمريكيةالأهليةالحربوخلال

المتفجراتثبتتحيث،الساريةطوربيدبوساطةكبيرتين

السفينة،مقدمةفيأفقياالمثبتالخشبيالعمودنهايةفي

.أخرىبسفينةارتطامهعندلينفجر

البحريةمنوهولوبيصر،القب!انقامأم486عاموفى

مهندسإلىطوربيدمخططاتبتسليم،النمساوية

عامطورالذيهيدوايتروبرتيدعىاسكتلندي

الهواءمند!بقوةمزودحقيقىطوربيدأولأم868

الدفع.ذاتىطوربيدأولهذافكان،المضغوط

شتىالحاليةالطوربيداتتصميمفىأدخللقد

نأمعهايمكنلادرجةإلىمعقدةوهي،العلوممجالات

واحد.لشخصالطوربيدينسب

الغواصة.،الموجهةالقذيفةأيضا:أنظر

البلادفىالبريالنباتانظر:عشبلأ.الطوربيد،

الطورليد(.)عشبةالعرس!

إفريقيةطيورفصيلةإلىينتميالطورمننوعالطورو

هذهطولويتراوح.الكبرىالصحراءجنوبتعيش

التيالأخرىالطورقوطيورالعرفذاتالحمراءالطورقطيور

الطهويلة.وديولهاالبراقةالألوانذيبريشهاتتميزالغاباتفىتعيمق
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وأحمرفاقعأخضرريعث!ولها.سم7وه04بينماالطيور

تفرزالتيالوحيدةهيالطوروهذه.غامقوبنفسجي

اللونيظهربينماريشها.خلايامنخضراءملونةمادة

أشعةلانعكاسنتيجةالأخرىالطورريشفيالأخضر

الشمس.

مجموعاتأربعفيالطورقطيورالعلماءويصنف

الطورقطيور2-.العرفذوالطورقطائرا-:هى

الطورقطائر4-الكبير.الأزرقالطورق3-.المبتعدة

طيورمعظموتعيش.الجديآذاننباتاكلالبنفسجي

طيورولكنالكثيفةالغاباتفيجماعاتفىالطورق

ويوجد.المنبسطةالجافةالمناطقفيتعي!المبتعدةالطورق

الطيور.هذهمننوعا91منيقربما

الطيورهذهوتتسلق.اللإرانالطورقطيورتجيدولا

طيوروتتغذى.السناجبتفعلمثلماالأشجارأغصان

فوقأعشاشهاوتبني،والحشرات،بالفواكهالطورق

وثلاثبيضتينبينماالطورقأنثىوتضعالأشجار.

أخضر.أوابيضلونذاتبيضات

تركياباشا،إبراهيمانظر:.جيال،طوروس

)السطح(.

الطوسي.الفتحأبوانظر:.الفتحأبو،الطوسي

-ا170هـ،4-485)80الملكنظام،الطوسي

وكاتبوزيرالطوسيالديننظامالحسنأبوام(.290

تعتبرالتىالنظاميةالمدارسألصس!،السلجوقيالعصرفى

قرىإحدىنوفانفيولد.العالمفيالجامعاتأقدممن

منلسلطانينوكاتباوزيراواصبح.بخراسانطوس

السلجوقيبكجفريالسلطانوهماالسلاجقةسلاطين

الغزاليمحمدالشيخيدعلىدرس.أرسلانألبوابنه

،الملوكلمميرأونامةسيالستالشهيركتابهوألفببغداد،

،العدلقيامضرورةوعنالحكمتنطمعنفيهتحدث

والجي!ق،الإدارةوتنطم،والاستقطاعالدولةأموروتنظجم

والقرامطةخراسانفىالمركزيةالسلطةبينالعلاقةوتاريخ

أهممنوكان.الباطنيةالحركاتمنوغيرهاوالخرمية

ديوانمنعليهاوالصرفالنظاميةالمدارستأسيسأعماله

ونظاميةنيسابورنظاميةتأسيصرإليهويعزى،السلطة

بغداد.

والتعليم.التربية،المدرسةأيضا:انظر

العشيرةأوالقبيدةتتخذهالمسدمينغيرعندرمزالطوطم

هذاجبواأوتشبواهنوداستخدموعندما.الأسرةأو

الحيواناتأوالطورإلىالإشارةبهقصدواالمصطلح

طيراتتخذأنعشيرةلأيةويمكن.بعشيرتهمالمرتبطة

ليكونالطيعةمنشيءأيأونباتاأوحيواناأوأوسمكة

بمثابةهوالطوطمأنالناسبعضويعتقدطوطما.لها

عشيرةلأيةيمكنأنهبالذكرالجديرومن.للعشيرةالسلف

تتخذهالذيالنوعأكلأوقتليمنعقانوناتصدرأن

باسمالعشيرةأعضاءويعرفلها.طوطماالعشيرة

الماضيةالعصورفيالقبائلبعضواعتقدت.طوطمهم

ربماعقيدةالطوطميةواتخاذ.وعبدتهالطوطمبقدسية

فىالسودوالأفارقةالأمريكيينالهنودب،منتشراكان

الأمريكيينالهنودمعظمنحتوقد.القديمةالعصور

بالقربالغربيالشمالفىعالثمواالذينأولئكوخاصة

أعمدةعلىوالأسريةالقبليةرموزهمالهادئالمحيطمن

عندبتلاتشيسمىعيدإقامةإلىالقبيلةوتعمد.طوطمية

الطوطم.نصب

مدنمنكثيرفيالطوطميةالأعمدةمشاهدةويمكن

ومتاحفه.الغرب

يمكن.المائيةالعواماتأنواعأبسطمنواحدالطو!

بعضمعبعضهامربوطةخشبيةكتلمنالطوفتصنيع

تطفوأنيمكنأخرىمادةأيمنأو،الحبالبوساطة

مستطيلةأومربعةعادةالأطوافتكونالماء.سطحعلى

الأعمدةوتستخدم.شكلبأيبناؤهايمكنولكنالشكل

الأحيانبعضفى.الطوفلتدويرالأشرعةأوالمجاديفأو

الطوفبتحريكوحدهاالبحريةأوالنهريةالتياراتتقوم

تستخدمالتيالحديثةالأطوافمعظم.وجهتهإلى

ومصنوعةمسطحةغيرتكونوالسياحةالترويحلأغراض

المعروفالصناعيبالمطاطالمغطىالنايلونأليافمن

الخشبيةالكتلمنالأطوافالقدماءبنى.بالنيوبرين

والمربوطةبالهواءالمملوءةالحيواناتجلودمنأووالقصب

منالأنواعتلك.الزيتونبأغصانبعضمعبعضها

المائية.المسالكتياراتاستخداموسائلوفرتالأطواف

الركابينقلأنيمكنالنهريالتيارمعالمندفعالطوف

تقعالقديمةالبحريةالموانبئوكانتالبحر.إليوالبضائع

منكانحيثالانهار،مصباتعندالاحيانأغلبفي

الواقعةالبعيدةالمناطقمنالواردةالبضائعتسلمالسهولة

اليابسة.عمقفي

وخمسةالنرويجيهيردالثورقام،أم479عاموفي

تيكيكونالطوفعلىبالإبحارالبحارةرفقائهمن

هؤلاءأبحر.كم029/6لمسافةالبلزاخشبمنالمصنوع

وفى.الهادئالمحيطأواسطفيتواموتوجزرإلىبيرومن

ابنالأمريكىالعجوزأبحرأم649و6391عامى

علىكما)4617لمسافةويلسوليمالمدعوعاماالسبعين
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علىالمصنوعالسرمديالعمرباسمالمعروفالطوف

بيرومنويلسوليمأبحروقد.الصلبمنرفاصشكل

بعضلإجراءساموافيالتوقفمعأستراليا،إلى

.أيام402استغرقترحلةفي،الل!!!ات

نوحعهدفيالأرضغمرالذيالعظيمالماءنالطوول

سوىمنهينجولموتعالىتباركاللهمنبأمرالسلامعليه

فىالطوفانقصةذكرجاءوقد.برسالتهآمنومننوح

قومه،إلىنوخااللهأرسلحيثنوح،وسورةهودسورة

عنهمارفعوأنابواتابوافإن،بهمحلولهقبلبأسهلينذرهم

إلآسنةألصونهارا،ليلاقومهيدعونوحوظل.العذاب

يسمعوالئلاآذانهموسدوامنهفرواولكنهمعاما،خمسين

إليه.يدعوهمما

،الطوفانفكان،بقومهالعذابينزلأنربهنوحدعا

فأهلك،الأرضمنوتفجرالسماء،منالماءانهمرحيث

ولدحتى،الكافرينمنالأرضوجهعلىكانجمئمن

الماء.منسيعصمهأنهمنهظنابالجبلاعتصمالذينوح،

وقد.السفينةبركوبهمبه،آمنومننوخااللهنجى

الحياةاستمرتوبذلكشىءكلمنأزواجامعهنوححمل

وأتباعهنوحونزولالطوفانانتهاءبعدوالحيوانيةالإنسانية

النفربهؤلاءذلكبعدالحياةلتسيرالأرضعلىمنها

الحياةمقوماتومعهميومبعديوماازدادالذيونسلهم

العي!ق.وسبل

قصةمنمشاهدوتعالىسبحانهاللهعرضوقد

بأعينناالفلكواصنع):قولهفيهودقصةفيالطوفان

هود:!مغرقونإنهمظلمواالذينفيتخاطبنيولاووحينا

احملقلناالتتوروفارأمرناجاءإذاحتى):قولهوفي37.

القولعليهسبقمنإلاوأهلكاثنلنجينزوكلمنفيها

القرآنويواصل.4.هود:!وقليلإلامعهآمنوماآمنومن

فيهااركبواوقالم!:التاليةالاياتفىالطوفانقصةذكر

وهي-"نررححلغفورربيإنومرساهامجراهااللهبسم

معزلفيوكانابنهنوحونادىكالجبالموجفيبهمتجري

إلىسآويقالرزأ:الكافرينمعتكنولامعنااركبيابني

إلااللهأمرمناليومعاصملاقالالماءمنيعصمنيجبل

وقيلثا:المخرقينمنفكانالموجبينهماوحالرحممن

وقضيالماءوغيضأقلعيوياسماءماءكابلعيأرضيا

هود:الظالملن!للقومبعداوقيلالجوديعلىوالممتوالامر

قولهفيجاءكما،سالمينمعهومننوحهبطوقد

وعلىعليكوبركاتمتابسلاماهبطيانوحقيل):تعالى

أليم!عذابمنايمسهمثمسنمتعهموأمحثممعكممنأمم

-4721هـ،617-376)نسليما،فيلطوا

لغويأصولى.الطوفيعبدالقويبنسليمانأم(.631

صرصرأعمالمنطوفىبقريةولد.الحنابلةعلماءمن

فيالخرقيمختصربهاوحفظبها،وترعرعونشأ،بالعراق

صرصر،علىترددثم.جنىلابنالنحوفيواللمع،الفقه

.الصرصريمحمدبنعليالدينشرفالشيخعلىفتفقه

العربية،وقرأ،الفقهفيالمحررفحفظبغداد،إلىرحلثم

ذلكفىبغدادعلماءوجالس،المنطقوقرأالحديثوسمع

الحديثلسماعدمشقإلىسافرثم.عمهموأخذالعصر

سافرثم.والبرزاليوالمزيتيميةبابنوالتقى.حمزةابنمن

مختصرمنها:كثيرةمؤلفاتلهبعلمائها.والتقىمصرإلى

الأربعينشرح؟الفقهأصولفىقدامةلابنالناظرروضة

فيالإكسير،المسائلأمهاتفيالسائلبغية،للنووي

والنظائربمالأشباهفيالنواضرالرياضالتفسيربمقواعد

الإنجيل،علىتعاليق؟الشريعةأسرارمعرفةإلىالذريعة

توفى.الترمذيصحيحمختصر،الحريريةالمقاماتشرح

بفلسطين.الخليلبمدينة

الماضيفييستخدمكانحديديطوقالإصكدام!!

يجلس.والبرتغالأسبانيافيالمدانينالمساجينلإعدام

الطوقويوضع،كرسيعلىالسجينالإعداممنفذو

بعمودالحديديالطوقويوصل،رقبتهحولالحديدي

لولبيةبمساميرويشد،السجينكرسيوراءأيفئاحديدي

مننوعاالقتلةبعضيستخد!.السجينيختنقحتى

منأو،المعدنيةالاسلاكمنمصنوعةالحديديةالأطواق

ضحاياهم.لخنقمناديل

أبوكتبه،الحبفلسفةفيمؤلفالحماملأ!و

الأندلسيحزمبنسعيدبنأحمدبنعليمحمد

حزمابنانظر:أم(.499630هـ،456)384-

الألفةفيالحمامةطوقكاملاالكتابواسم.الأندلسي

الحبعاطفةوالدرسبالبحثالكتابويتناولوالألا!.

النفسيالتحليلمنشىءعلىتعتمدقاعدةعلىالإنسانية

أسلوبفيحزمابنفيعالج.والتجربةالملاحظةخلالمن

والكتاب.تحليليإنسانيمنظورمنالعاطفةهذهقصصي

بابه.فيفريذاعملايعد

النساء،كنففىبنشأتهالمتصلةحزمابنلطيعةكان

مناحيهامنكثيرومعرفةالمرأةأغوارسبرعلىساعدهما

فيوصراحتهالقولفيجرأتهكانتوبالمثل.النفسية

الحمامة.طوقكتابةفيمساعداعاملاالتعبير

فحسب،الحبعاطفةفيكتاباالحمامةطوقيعدلا

بحلوهاحزمابنينقلهاحقيقيةتجاربأيضايحويلكنه
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بسببقرطبةعنرحلحين،حياتهمنجانبامصوراومرها

.الأحداثتلكبسببالمجتمعتغيريصوركما.الفتنة

لصاحبهذاتيةسيرةملاممنيقدم،الحمامةطوقفكتاب

التارلإلسياسيخفايامنجانبايقدمكماحزم،ابن

للأندلس.

منبحالةيختصمنهاكلبائا،ثلاثينفيالكتابيقع

قالبفيجميعهاالأبوابوتصور.العشقحالات

يسعدهوماودرجاتهوأعراضهوتطورهالحبنشأة،قصصي

.يفسدهوما

وبعضها،نفسهحزملابنوقعبعضهاالكتابوقصص

منبابمثلعنوانابابلكلجعلوقد.الاخرينعننقله

وبابالمراسلةوبابالنومفيأحبومنبالوصفأحب

إلخ..السفير.

ابنلحياةعرضهبجانبالحمامةطوقأهميةوتكمن

يقدمأنهفي،السياسيةالجوانبمنلكثيروكشفه،حزم

فيالاندلعسلأهلالاجتماعيةالحياةجوانبمنجانبا

فينشاطلهنكانالنساءمنأنماطعنفيتحدث.قرطبة

والمعلمة.والمغنيةوالمالثمطةالدلألةمثلالمجتمع

لدلالاتعرضهفيواقعيامنحىالحمامةطوقينحو

الحبإلىحزمابنويدعو،بهالمتصلةوالقصصالحب

منويفئلابا،النفسشهوةيكسرالذي،العفيفالعذري

.تصورهحسبوالآخرةالدنيالسعادةيؤديالجهاد

فىقبلهألفتالتيالمؤلفاتمنبطائفةالكتابتأثر

علىبصماتهالكتابترككما.المشرقفي،موضوعه

وأالمشرقفىسواءالموضوعنفسفيأخرىمؤلفات

داودلابنالزهرةكتابسبقتهالتىالكتبومن.المغرب

فىسيناابنرسالةوللكنديالعشقرسالةوالظاهري

وبغيةالمحبينمنيةكتاببهتأثرتالتيالكتبومن.العشق

مصارعوكتابالحنبلىمرعيبنيوسفللشيخالعاشقين

المحبينوروفحةالجوزيلابنالهوىوذمللسراجالعشاق

المحمودالحبكتابعنفضلاهذا،الجوزيةقيملابن

أساقفةرئيسوهورويثخوانالأسبانيالكاتبللشاعر

أواسطحتىعشرالثالثالقرنأواخرمنعالقوقدهيتا،

الميلاديين.عشرالرالغ

التيالأندلسيةالمؤلفاتأهممنالحمامةطوقيعد

يبعدأسلوبفي،والتحليلبالدرسالحبظاهرةتناولت

علمىطابععنتنمموضوعيةوفىوالإقذاع،الفحت!عن

حزمابنشخصيةعنيشفكما.حزمابنطبيعةمنهو

القائمةفلسفتهويعكسالشاعر،الأديبالسياسيالفقيه

الغربباهتمامالكتابحظيوقد.الظاهريمذهبهعلى

الغربيونتوفركما،اللغاتمختلفإلىفترجم،وعلمائه

موضوعاتهمنمستخرجين،منهوالإفادةدرسهعلى

سموهافيالإسلاميةالعربيةللعقليةصوراوقصصه

ونبلها.

فاقعة.بألوانملونكبيرطويلبمنقارطائرالطوقالى

فيالاستوائيةوشبهالامشوائيةالغاباتفيالطوقانيعيش

الجنوبية.وأمريكاالوسطىأمريكا

والأزرقالأسوداللونبينالطوقانمنقارلونسراوح

منمزيجأووالأصفروالأبيضوالأحمروالاخضروالبني

ألالوانهذهيستخدمالطوقانأنويبدو.الألوان!ذهجمئ

الواقعفيهوبينماثقيلامنقارهويظهر.الإلفلاجتذاب

الهوائية.الجيوبمنعليهيحتويمابسبب،كذلكليس

أنواعهأكبرطولويصلالطوقانطيورمننوعا04ويوجد

أنواعأصغروينموطوكو.طوقانويسمىسم65إلى

ويسمىسم36و33بنماإلىطولهليصلالطوقان

وطوقانت.أراكاري

يوجدالزمرديالطوقان

وبيروالمكسيكبينما
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سم.65حسمهطولويبلغوالبراريلعيالافىيوحدطوكوطوقان

الريشة.يشبهمدببدقيقبأنهالطوقانلسانويتميز

وتعمثتعملالختلفةالصغيرةبالفواكهالطوقانطيوروتتغذى

لق!المنشارحدتشبهالتيمناقيرهاالأحيانبعضفي

.الكبيرةالفواكه

،صغيرةمجموعاتفيالطوقانطيورمعظمتعيش

مناقيرهاتضعنومهاوأثناء.المجوفةالأشجاردأخلوتنام

رؤوسها.علىذيولهاوتضعظهورها،على

هذهوتبني.السنةفيمرةالطوقانطيورمعظمتتزاوج

بينماالأنثىوتضعالجوفاء،الأشعجارفيأعشاشهاالطيور

الذكرويتناوب.أبيضلونذاتبيضاتأربعإلىبيضتين

اءمضيبعدالبيضويفقس.البيضحضانةوالأنثى

لمدةالعشفىبالصغاربالعنايةوالأنتىالذكرويقوميوما،

أسابيع.ثمانية

5091هـ،أ036-321)3إبراهبم،طولمحان

ولد،فلسطينيشاعرطوقانعبدالفتاحإبراهيمام(.419

بمدرسةفيهاالابتدائيةدروسهوتلقى،بفلسطيننابلسفى

الأدبيةبالنهضةمتأثرينمدرسوهاكان،الرشاديةتسمى

فىالمدارسعليهكانتلمامغايرانهجهافكان"الحديثة

المطرانمدرسةأم919عامفىدخلثم.العثمانيالعهد

الجامعةفيانتظمثم،سشواتأربعفيهاوقضىالقدسفي

نالحيثأم929و2391عاميبينببيروتالامريكية

معلماذلكبعدعينوقد.الآدابفيالجامعيةالشهادة

الأمريكيةالجامعةفيثم،نابلسفيالنجاحمدرسةفى

المدرسةفيثمأم(،339-)3191سنتينلمدة

عينأم369عاموفيأشهر.لبضعةالقدسفيالرشيدية

العربى،الإذاعةلبرنامجمديرافلسطينإذاعةمصلحةفي

دارفيمعلماعينثمأم،049عامحتىفيهاوبقي

فترةبعدنابلسإلىوعادالعراقفيالريفيةالمعلمين

.قصيرة

ثلاثةمنويعانيصغرهمنذالجسمنحي!!إبراهيمكان

أذنيه،فىوالصممالأمعاءوالتهاباتالقرحة:هيأمراض

وثلاثينستةيتجاوزلمعمرعننابلسفيتوفىوقد

عاما.

وفيهطبعاتعدةطبعشعرديوانطوقانلإبراهيم

.طوقانفدوىالشاعرةأختهكتبتهاحياتهعنمقدمة

فيهاسجل،وطنيةقصائدعلىمعظمهفيالديوانيحتوي

تحتفلسطينبهامرتالتيالأحداثأهمالشاعر

القصائدبعضعلىاحتوىكما،البريطانىالانتداب

صلةعلىالشاعركانوقد.المديحوقصائدالغزلية

،الخوريانظر:الصغير.الأخطلاللبنانيبالشاعرحميمة

عمربينهممنالأدباء،منعددمعأسسوقد.بشارة

صاحبفيهقال.الجامعةألمسوارخارجأدبيةندوة،فروخ

إلاحادثةتمر"فما:الزركليالدينخير،اللأعلامكتاب

الهجرةإلىالحمراءالثلاثاءفمنقصيدةفيهاولإبراهيم

."...يةاليهود

اليوموهوالحمراء،الثلا"ناءقصائدهأشهرمنولعل

جمجوممحمدبحقالإعدامحكمالإنجليزفيهنفذالذي

المعلم،فيقصيدتهوكذلك.حجازيوفؤادالزيروعطا

شوقي:أحمدالشاعرعلىردايقولوفيها

بمميبتيومادرى-يقولفرقي

التبجيلاوفهللمعلمقم

مبجلايكونهلفديتكاقعد

خليلاالصغارللنشءكانمن

الشعرعمودعلىبالمحافظةطوقانإبراهيمشعريتصص

آخر.جانبمنالشعريةالبحورفيوالتجديد،القديم

تكلفدونالمعنىويعرضفيهغموضلاواضحوشعره

ول!تعقيد.
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علىجمالأيضفيأماميمشهدطوكيو:فيالإمبراطوريالقصرميدان

الميداد.هذامثلمفتوحةمناطقبهاأدإلاالأرضعلىازدحاما

منالعالممدنكبرياتوثالثةاليابانعاصمة!!كيو

سيتيمكسيكومدينتيغيرهنالكفليس،السكانحيث

سكانسكانهماعدديفوقالجنوبيةالكوريةوسيؤول

نسمة.مليون35.8نحوطوكيوفىيعيشإذطوكيو،

هذهسكانعددعنسكانهاعدديقلالأقطارمنوكثير

المدينة.

بجانباليابانفيالرئيسىالتجاريالمركزطوكيو

بالمدينةوتوجد.الوطنيةوالحكومةالإمبراطورمقركونها

منتجعلوصناعاتتجاريةومؤسساتعديدةمصارف

العالم.فيالأمأغنىإحدىاليابان

السريعةطرقهاوتزدحمالعاليةبالبناياتطوكيوتعج

مماأكثرالنيونأضواءمنبهاأنكما،السياراتبحركة

علىاليابانىالشعبيرقص.العالمفىمدينةأيفي

كلالمطاعمفىتقدمكما،الغربيةالأنغامإيقاع

الأطباقأفخرإلىالهامبرجرمنابتداءالأصناف

مبارياتطوكيوسكانمنالكثيرويشاهد.اليابانية

الحياةعنالتلفازيةوالبرامجالأفلامجانبإلىالبيسبول

وحفلاتالمسرحيةالعروضتقدمكما،العالمأقطارفى

الأماكنوسنكثر،العالممددكبرياتثالثةطوكيووتعد،المدينةقلب

وعلى.اليابانيةوالموسيقىالرقصفنونبجانبالأوبرا

اليابانيةالتقاليدفإن،الخارجيةالتياراتكثرةمنالرغم

اسمكانمنالكثيرويستمتعطوكيو.فيراسخةتظل

الكرزأشسجارللتمئبجمالالعامةالحدائقإلىبالخروج

إلىإضافةهذاكلويعكس،اللوتسزهوروبراعم

.للجمالاليابانيينحببالمدينةالأخرىالخلابةالمناظر

الرقصاتفيطوكيوسكانمنكبيرةأعدادوتشارك

المدينةاحتفالاتأثناءتقدمالتىوالاستعراضات

الأعواممئاتمنذالتقليديةالصبغةذاتالعديدة

يشاهدونكماالتاريخيةوالمعابدالاثارويزورون

ومبارياتالقديمالتقليديالأسلوبذاتالمسرحيات

الختلفة.المصارعة

قامحينماام457عامإلىطوكيونشأةتاريخيعود

عاملليابانعاصمةصارتقلعةببناءالأشداءالمحاربينأحد

عندالأولى،مرتينللتدميرطوكيووتعرضت.أم868

الغاراتبواسطةوالثانيةام239عامعنيفزلزالحدوث

القرنمنالأربعينياتفىالثانيةالعالميةالحربأثناءالجوية

العشرين.
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ولقدطوكيو.فياليابانسكانمن7%يتركز

فيحادانقصاأوجدمماالازدحامشديدةالمدينةأصبحت

بمأخرىمشاكلالسرو%فرزطوكيونموأنكما،المساكن

فىوازدحافاتلوثاالمرورحركاتأكثرمنواحدفبها

العالم.

المدينة

تغطى،الأصليةبالمدينةيسمىماأوطوكيومدينة

إلىيصلسكانهاوعدد2.كم578مساحة

المنطقةمنجزءالأصلوالمدينة.نسمة63187لا572

هذهتضمطوكيو.حاضرةالمسماةالحضريةالسكانية

وتغطى.الأصلالمدينةغربىعديدةمجتمعاتالحاضرة

فيهاويعيش2كم561.2مساحة

نسمة.ا21!457279

ولما.الحكومةإدارةتحتالحضريةالمنطقةكلتقع

فإن،واحدةحكومةلهماالحضريةوالمنطقةالمدينةكانت

المقالةهذهأنإلا،بذاتهمنفردامجتمعاتعدطوكيوحاضرة

كلبهاالمحيطةوالحاضرةالأصلالمدينةوصفإلىتنحو

حدة.على

.بالسكانوازدحامانشاطاالأكثرتعد.الأصلا!لدينة

علىالممتدالغربىالشمالىخلئطوكيونهايةعلىوتقع

نهريحد.اليابانفىمنخفضةأرضرقعةأكبركانتو،سهل

نهريحدهاكماالشرقىالشمالناحيةمنالمدينةالإيدو

.الجنوبناحيةمنتاما

والكلمةبالأحياءتسمىوحدة23إلىالمدينةتقسم

المدينةتسمىوكذلككو،هىالسكانىللحياليابانية

يقيمحيثالإمبراطوريالقصرويقعكو.منطقةالأصل

،العامالميدانتشبهالأرضمنقطعةوسطالإمبراطور

شرقاوتمتد.المدينةوسطمنبالقربمرتفعامكاناويحتل

تقومومسطحةمنخفضةأرضالخليجوحتىالقصرمن

موفيةئقحقا

لسمة.5736318المديمةسكان:السكان

نسمة.457279.11:الحضريةالمنطقةسكان

الحضريةالممطقةمساحة2.كم578المديمةمساحة:اللساحة

2.كم2الأ56

البحر.سطحفوقم42:الارتفاع

.م42يوليو،م4يناير:الحرارةدرجاتمتوسط:المناخ

رطوليةاشكال،الثلوجمياه)الأمطار،المسويالتساقطمعدل

3.سما74(أحرى

للبرلمادالتشريعيةالسلطة(.سوات)أربعتمفيذيحاكم:الحكمنظام

سحوات(.)أربععضوا621

---.م7541:سيسلتأا

وعلى.الرئيسيةوالصناعةوالتجارةالعملمراكزعليها

والمبانيالمكاتبتزدحملطوكيوالشرقيةالناحيةمنجزء

والحديد.بالأسمنتالمشيدةالسكنية

بدايةانظر،التجاريطوكيومركزعنصورةولإعطاء

وأفقرأقدمنجدالمدينةمنالشرقيالجزءوعلى.المدينةمقالة

طوكيو.فىاسمكنيةالأحياء

أرضالانهيالبعيدةالشرقيةطوكيومناطقمنكثير

ويقعطوكيو.خليجمنجزءاكانتوقدبالسكانآهلة

ماوكثيراالبحر،مستوىتحتالأرضهذهمنجزء

الفيضاناتخطرإلىالمنخفضةالأراضيهذهتتعرض

علىسدودبناءتمولقد.شديدةأمطارهطولعندخاصة

الأراضىهذهأنإلاالنهروضفافالمياهخططول

هذاويعود،سنةبعدسنةالأسفلإلىتهبطالمنخفضة

إلىالجوفيةالمياهمنكبيرةكمياتتحويلإلىأساسا

إلىأيضاالسدودتنزللذلكوتبعا،الصناعيةالأغراض

.الفيضاناتعلىالسيطرةمعهيصعبمماالأسفل

إلىالأرضتتحول،الإمبراطوريالقصرغربيوفى

فىالرئيسيةالسكنيةالأحياءتوجدحيثتلالمنطقة

مجمعاتعلىالسكنيةالمبانيوتحتوي.الأصلالمدينة

أيضاتضمكماالغربيةالمدنفىنظيراتهاتشابهسكنية

اليابانيالنمطوهوطابقينأوطابقمنخشبيةمبانى

تعدالخشبيةالمنازلهذهمنوكثير،للمنازلالتقليدي

منالأجزاءبعضوفي.وبسيطةصغيرةالغربيةبالمقاييس

فىالفقيرةمعجنبإلىجنباالغنيةالأسرتعيت!،المدينة

منالغربىالجانبفىنجدبينما،متشابهةبسيطةمنازل

الأثرياء.يعي!قحيثفاخرةسكنيةتجمعاتالمدينة

طوكيوفيتعدلم،الأخرىاليابانيةالمدنلأكثرخلافا

المعروفةاليابانىالطابعذاتالمبانىمنالكبيرةالأعدادتلك

بخطوطهيتميزالمبانىمنالنمطوهذا.الغربيينلدى

.الأطرافعندالمعقوفةوالسقوفالمنخفضةالرشيقة

ومعابد.دينيةآثارالمبانيمنالنمطهذامنتبقىماومعظم

القصرمنبالقربالشهيرةالمناطقمنيمثثير

المبانىذات،مارونوشيمنطقةنجدحيثالإمبراطوري

والأعمالالمالمركزوهي،القصرشرقىجنوبالعالية

وهيالجنوبجهةتقعالتىجنزا،منطقةثمطوكيو.فى

بمتاجرهاوتشتهروجمالأحيويةطوكيومناطقأكثرمن

الشرقيالشمالإلىالواقعةكانداومنطقة.الليليةونواديها

منطقةنجدكانداوشمالىبمكتباتها.تشتهرالقصرمن

طوكيوفيوالترفيهالمتعةمراكزأقدممنوهيألمماكوسا

والمطاعم.والمسارحالتسليةحدائقفيهانجدحيث

تحملالتىهيطوكيوفىوحدهاالرئيسيةالشوارع

طوكيوعناوينفإن،الشوارعأسماءمنوبدلأأسماء،
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ماوهو،فالحي.والمناطقالمربعأوالحىاسمعنعبارة

هذه.اسممنهالكلمناطقأوأقسامإلىيقسمكو،يسمى

عمرانيةمجموعاتإلىالأخرىهيتقسمالأقسام

ولكل،رقمالكومفيبنايةولكلأرقاما.تحملكومتسمى

فالعنوان،المثالسبيلوعلىأيضا.رقمالبنايةفيمنزل

،2البنايةيعنيكو،ششجوكوا-كوميامابوكي2-7

حيفيالكائنةيامابوكيمنطقةفيأقسم7،منزل

شنجوكو.

منمدينة26طوكيوحاضرةتضم.المحيطةالمناطق

المدينةإلىبالإضافةواحدةريفيةومنطقة،الضواحىمدن

وتضم،الأصلالمدينةغربيالضواحيمدنتمتد.الأصل

منالقصيالغربيالطرفعلىتقعالتىالريفيةالمنطقة

.والغاباتوالمزارعوالقرىالمدنمنعدداالحضريةالمنطقة

هماالهادئالمحيطفيصغيرتانجزرمجموعتاأيضاهنالك

جزروتشكل.الحضريةللمنطقةتتبعانوبونينأيزوجزر

بعدعلىتقعبركانيةجزيرة79يضمأرخبيلابونين

نسمة)00.2فيهايعيم!حيثطوكيوجنوبيكم008

هذهمساحةهي2اكم60مساحتهاأرضقطعةعلى

الجزر.

السكان

التعليميةوالخدماتالعملفرصطوكيوفيتتوافر

لذلك،ونتيجة.اليابانفيآخرمكانأيمنأكثروالثقافية

خاصةللسكانالدائمللجذبمركزاصارتالمدينةفإن

بينالفترةففيالبلاد،أنحاءمختلفمنالشبابجيل

وقد.نسمةمليونينحوالمدينةجذبتأم،89او.069

000.14قدرهمتوسطإلىالسكانيةالكثافةوصلت

أمثالثلاثةيعادلمامرئوهوكيلومترلكلشخص

.بومبايفىالسكانيةالكثافة

إلىطوكيوفيالمتزايدالسكانعددأدى.الإسكان

معظمكان،الماضيففى.المساكنفيحادنقصحدوث

طابقذاتصغيرةخشبيةمنازليسكنونطوكيوسكان

لكن.الخاصةلمماحتهأوحديقتهمنهالكلطابقينأوواحد

المدينةفيسكنيةمجمعاتتشييداقتضىالسكانيالنمو

علىولكن.الناسلكلالسكنلإيجادمحاولةفيالأصلية

فيالنقصعنونجم.قائمةالمشكلةمازالتذلكمنالرغم

يعدولمالاراضىوأسعارإيجاراتتصاعدتأنالمساكن

ولوحتىالسكننفقاتتحملعلىقادراالسكانمنكثير

المبانيصناعةنشطتلذلكونتيجة،عليهالعثورفينجحوا

العشرينالقرنمنتصففيبطوكيوالمحيطةالمناطقفي

.الميلادي

ذاتالإسكانمشاريعبتمويلالمدينةحكومةقامت

المشاريعهذهوأحد.المنخفضةوالتكاليفالإيجاريةالقيمة

السكنيهيءسوف-الجديدةتامامدينةيسمىوكان-

منتصففيمنهالانتهاءعندنسمة000.004لنحو

مثلهاالجديدةتامامدينةأنغير.العشرينالقرنتسعينيات

الصورة)فيالمرأةمثلالناسلعض.جنبإلىحنباوالجديدالقديمتضمطوكيوفيالحياة

السكنأنماط.الضليةالأزياءيرتدودالناسمعظمبيمماالتقليديالكيمونوترتدي(أعلاه

أليسار(.إلى)الصورةالعاليةالسكنيةأجناياتواالقديمةالخشبيةالمنازلتضم
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طوكيومدينةخارجتقع،العمرانيةمشاربطوكيومثل

المناطقهذهفىيعيشونالذينالعمالفبعض.الأصلية

منيومئاالسفرفىساعاتأربعحوالييقضونالمحيطة

طوكيو.فىعملهممقروإلى

طو!سكانمنالكثيريستمتعوالكساء.الغذاء

الطعامقائمةوتضم.التقليديةاليابانيةالأكلاتبأصناف

فىالمطوخالبقرلحموهو،السوكياتطبقالشعبيةاليابانية

السمكمننوعوهوتمبوراوطبقالخضراوات

طبقوهو،السوشىوكذلكالزبدةفيتحمروالخضراوات

السمكمثل،اخرطبقمعويخلطالخلنكهةعلىالأرز

الغربيةالأطعمةفإن،نفسهالوقتوفى.الخضراواتأو

طوكيو.فيشعبيةتجدوالصينية

فيسواءالغربىالطالغذاتالأزياءالسكانيرتدي

السنكباربعضزالمابينماالعملأماكنأوالشارع

منازلهم.إلىرجوعهمعندالكيمونوارتداءيفضلون

علىوالنساءللرجالالتقليدياليابانىالزيهووالكيمونو

ق!الق.منبشريطيثبتطويلإزاروهوسواء،حد

فقطالكيمونوطوكيوفىالجديدالجيلأفرادمعظمويرتدي

منكثيرويرتدي.الخاصةالمناسباتأوالعطلاتفى

بينماللمدرسةخاضازئاوالتانويةالابتدائيةالمدارسطلاب

تماماتحبتمعطففوقهاومن-لمشرة-بدلةالأولاديرتدي

وقميصا.تنورةالبناتوترتديالرقبةحول

حوالىالحضريةطوكيومنطقةفيتوجد.التعليم

004وإعداديةمدرسة07و.ابتدائيةمدرسةا،002

وبعض.الأصليةالمدينةداخلمعظمهايقع،ثانويةمدرسة

نمولسرعةنتيجةكافيةمدارسبهاليسطوكيوأجزاء

والتىالمدينةمنالقديمةالأحياءبعضوفي.السكان

مبانىمنكثيرافإن،والأعمالالمالمراكزالانتشغلها

خاليا.يكونيكادالمدارس

نظاممنوكليةجامعة001حواليطوكيوفييوجد

طلابنصفويؤممتوسطةكلية9و.سنواتالأربع

التعليمية.المؤسساتهذهاليابان

المشاكلمنوالجريمةالفقر.الاجتماعيةالمشاكل

بالحدةليستاأنهماإلاطوكيو،فىتوجدالتيالاجتماعية

اقتصادفبفضل.الأخرىالكبيرةالمدنفيبهايوجدانالتى

إلىبالإضافة،العملفرصالناسمعظميجدالقويطوكيو

بتقديموالوطنىالمحليالمستوىعلىالحكومةتقومذلك

أنفسهم.إعالةعنيعجزونلمنالعون

فينطرهمنكثيراأدنىطوكيوفىالجريمةمعدليعد

السلبنسبةتبلغ،المثالسبيلفعلى.الغربيةالمدنمعظم

ولاطوكيو.فىللنسبةضعفااء.نيويوركمدينةفى

النحوعلىسكانيةأقلياتمشكلةطوكيوفىتوجد

تنشبصراعاتأيمنتعانىلافالمدينةولذلك،الواضح

الاجتماعية.أوالعنصريةالاختلافاتبسبب

احتجاجاطوكيوفيالمظاهراتتنطميتمماوغالبا

ينجمالأحيانبعضوفيوالتعليمبالسياسةتتعلقأمورعلى

عنف.أحداثعنها

الئقافلهةالحياه

مركزابصفتهاطوكيوتضاهيالعالمفىالمدنمنقليل

والمتاحفوالموسيقىالفنونقاعاتإنإذعالميا،ثقافيا

.والغربالشرقثقافتيتعكسالثقافيةوالمؤسسات

أمهرمنكثيرطوكيوفىويعمليعيعق.الفنون

يلتزمبعضهمزالماالذين،اليابانيينوالنحاتينالفنانين

إبداعفىأسلافهماستعملهاالتىوالولممائلبالأساليب

القطععليالزاهيةوالطاعةوالحريرالورقعلىالردممم

الاساليبيفضلونطوكيوفنانيمعظمأنإلاالخشبية

والنحت.الرسمفيإبداعهمفيالغربية

كالتمثيلالاستعراضيةالفنونمركزطوكيوتعد

التمثيلىالفنمننوعانويوجد.اليابانفىوالموسيقى

الأكثروهما،والكابوكيالنو،همااليابانىالتقليدي

المسرحية.انظر:طوكيو.فىالترويحأشكالبينشعبية

السيمفونياتفيمتخصصةموسيقيةفرقخمستقوم

تقومبينماطوكيومدينةفىالغربيةالموسيقىعروضبتقديم

موسيقيةحفلاتبتقديمالمدينةفىأخرىموسيقيةفرق

يابانيةموسيقيةآلاتباستعمالوذلكتقليديطابعذأت

الهاربآلاتمنونوعالأوتار،الثلاثىالسامسينمثل:

اليابانيةالسينماصناعةوتتمركزالكوتو.يسمىالجنك

إعجاباليابانيةالأفلاماستقطتولقدطوكيوفىأيضا

العالم.أنحاءكلفىالمشاهدين

المتاحفأجملبعضيقع.والمكتباتالمتاحف

الوطنياليابانمتحففهناكطوكيو،فياليابانيةوالمكتبات

منمجموعةجنباتهتضمحيثاليابانفىالأكبروهو

للفنونالوطنيالمتحفثم.ألاسيويةالفنونمعروضات

اليابانيينالفناب،أعمالعرضفىيتخصصالذيالحديثة

الذيالغربيةللفنونالوطنيالمتحفأيضاهناك.المحدثين

الغربيين.الفنانينأعمالمنكبيرةمجموعةيضم

مركزيةمكتبةمنالعامةطوكيومكتبةنظاملمجكون

)البرلمان(الوطنىالمجلسمكتبةثملها.فرعا07منوأكثر

أكبرمنوتعداليابانيةالوطنيةالحكومةمقرمنجزءوهى

فيوتشابهمجلدملايين6نحووتضمالبلادفىالمكتبات

البريطانية.المكتبةانظر:.البريطانيةالمكتبةنطرتهاوظائفها

قضاءأساليبمنرحباتنوكاطوكيوتقدم.الترويح

والمسرحياتوالأفلامالموسيقيةفالحفلاتبمالفراغوقت

الجودولعبتىعروضوتعد.النظارةمنكبيراقطاعاتجذب
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التقليديةالفمونأشكالوتنالطوكيوفيتتمركزالاستعراضيةفنون

كما،السكانإعجابأعلاهالصورةفيكماالنومسرحياتل

منكبيرةأعداداالغربيالنمطذاتوالموسيقىالمسرحيات!ب

شاهدين.

منكثيرطوكيو.فىالترفيهأشكالأهممنتعدالرياصةلسابقات

القاعدةكرةمبارياتمحبيمنأعلاهالصورةفيكماهسكان

والرياضاتالسومومصارعاتلمحاعجابيتابعونوالعديد(.البيسبول

.الأخرىالقديمةيابانية

من،اليابانيةالمصارعةفنونمنشكلانوهماوالسومو،

مثلالغربيةالرياضاتأنكما.المفضلةالرياضيةالأحداث

الجليدعلىوالتزلج)البيسبول(القاعدةوكرةالقوىألعاب

منتشرة)البولنج(الخشبيةالقنانيضربوكرةوالتنس

طوكيو.فىشعبيةالأكثرالرياضةهيوالبيسبولأيضا،

للمحترفينالعملاقةللفرقالوطنيةالبيسبولمبارياتوتقام

استادفىالأخرىالرياضيةالأحداثبجانبطوكيوفى

الالمشادهناكمقعد.35!...ديتسعالذيكوراكوين

منافساتتقامحيثطوكيوفياستادأكبروهوالقومي

.متفرج000.72دويتسعالهامةالقوىألعاب

فيالليليةوالأنديةالعامةالحدائقمنالعديدهنالك

طوكيو.

وتعرضتلفاز،أجهزةتمتلكتقريبااليابانيةالأسروكل

اليابانيبالصوت)مدبلجة(وأوروبيةوأمريكيةبراملابانية

طوكيو.تلفازإرسالمحطةمن

اليابانأنحاءكلفىالرئي!سيتانالديانتان.الديانات

التاريخيةالشنتواثارمنالمئاتوهناك.والبوذيةالشنتوهما

أماكنيزورونطوكيوسكانمعظمأنإلاالبوذيةوالمعابد

مثلالخاصةالمنالمسباتأوالعامةالاحتفالاتفيهذهالعبادة

الجنائز.وإقامةالزوا!عقدحفلات

السياحيةالمشاهد

السنةمدارعلىطوكيوالسياحمنكبيرةأعدادتزور

براعمهاتفتحالمدينةفيالجميلةالكرزأشمجارتبدأحيث

لط!جواطوكيوفيالخريفيحملبينماأبريلىبدايةفي

التيالمدينةاحتفالاتأيضاهنالك.الاحوالمعظمفى

تشملالاحتفالاتهذه.للسياحجاذبيةمصدرتشكل

فيويجريطوكيو.فيالإطفاءلرجالالمثيرالاستعراض

ويجريالبهيجأساكوسامزارمهرجانثمينايرمنالسادس

مايو.منتصففي

منالعديدبينمنيناسبهممااختيارللعسياحويمكن

بناؤهاتمالفنادقمنوكثيرطوكيو،فيوالمطاعمالفنادق

الطائعلىالآخروبعضهاالغربيالطالغعلىوتأثيتها

طابعهالهابأنالأخيرةوتتميزريوكان،وتسمىالياباني

الورقيةالرقائقذاتالزلاجةالأبوابفيالمتمثلالتقليدي

،الأرضعلىتفرشالتيبالتاتام!المسماةوالحصائر

ويوجد.كأسرةوتستعملفوتونزالمسماةالثقيلةوالمراتب

منأكثرعددهايبلغإذالمطاعممنكبيرعددطوكيوفى

وأالغربيةالاطعمةفيمتخصصبعضها0،6).00

فقط.يابانيةأطباقايقدموالاخرالصينية

تستحقالتيالجميلةالمناطقلبعضوصفيليوفيما

طوكيو:فيالزيارة
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يقع،اليابانإمبراطورسكنمقر.الإمبراطوريالقصر

مبانعدةمنويتكونالأصلالمدينةوسطمنبالقرب

باقىعنالقصريفصل.المتنزهاتتشبهوساحاتمنخفضة

أبوابهالقصرويفتحمائيةوحواجزحجريةحيطانالمدينة

ينايرمنالثانيهماالسنةفىفقطليومينالزوارلاستقبال

للزيارةاليابانيينآلافويأتيالإمبراطور.ميلادعيدويوم

للإمبراطور.أحترامهمعنتعبيرااليومينهذينفى

المسلحالأسمنتمنمبنىوهو.الوطنيالمجلسمبنى

مكانهو،عالمركزيبرجيرتمكلليهالجرانيتوحجر

مفتوحوهو(.)البرلماناليابانيالوطنيالمجلساجتماع

الجمهور.لزيارة

يقع،م333يرتفعحديديبرحوهوطوكيو.برج

أعلىوهو.الإمبراطوريالقصرجنوبيكم52.بعدعلى

وفيهوالتلفازالإذاعةا!شوديوهاتيضم،المدينةفيمبنى

للرصد.منصتان

والحدائقالمتنزهاتهذهتجذب.والحدائقالمتنزهات

كم3بعدعلىيقعإينومتنزههنالكالزوار.منكبيراعددا

أحدوهو،الإمبراطوريالقصرمنالشرقيالشمالإلى

الربئ!ففي.جماهيريةطوكيوفيالعامةالمتنزهاتأكثر

فيهتتألقالصيفوفىال!صزبراعمتفتحالمتنزهيشهد

قاعةأكبرالمتنزههذاويضم.رائعةبصورةاللوتعرزهرات

وقاعاتالمتاحفمنعددبجانبطوكيوفيللموسيقى

ميلادوعيديناير2فيالزوارم!ال!صيريحتذ!الامبراطوريالقصر

لالتقاطالأسرإحدىتف.للشع!أبوالهيمتححيثالإمسراطور،

القصر.ماحةمنبالقر!لهاصورة

أوائلإلىتاريخهايعودوآثارومعابدحيوانوحديقةالفنون

اليابانيين.للحكامومقابرالميلاديالسائحشرالقرن

طوكيوفياليابانيالن!طعلىالمصممةالحدائقتفتح

وحديقةكوراكينحديقةومنهاللجمهور.أبوابها

القصرمنقليلاالشمالإلىالاثنتانوتقعركيوجن

يزور.شهرةوأكثرهاالحدائقأقدممنوتعدأنالإمبراطوري

بجمالللاستمتاعطوكيوحدائقالناسمنكبيرعدد

.الشايشربأماكنفىوالاسترخاءساحاتها

المصلينملايينالأماكنهذهتجذب.والمعابدالمزارات

الشنتومعابدالأثريةالأماكنهذهمنمشويا.والسياح

إلىكم5بعدعلىميجيمزاريقع.البوذيةوالمعابد

أكثرأحدوهوالإمبراطوريالقصرمنالغربيالجنوب

.اليابانفيالمعروفةالمزارات

السنةرأسيومفىالمزاراتهذهاليابانيونيزور

فيهاترتديالتيالقليلةالمناسباتإحدىوهوالجديدة

ويقع.العامةالأماكنفىالوطنىالزيالياباننساءمعظم

ولقد.الإمبراطوريالقصرغربىشماليالمسابهونيمزار

أعدادايجذبوهو،اليابانيينالحربلموتىتقديراافرد

خاصةمهرجاناتتنظيميتمحيثالمصلينمنكبيرة

وأكتوبر.أبريلشهريفيبذلك

منها،القديمةالبوذيةالمعابدمنأعداداطوكيوفينجد

إلىيعودالذيآساكوسامقاطعةفيالتاريخىكانونمعبد

تشييدهاتمقدالحاليةالمبانيأنرغم،الميلاديالسابعالقرن

مدخلعلىويوجد.العشرينالقرنمنالخمسينياتفي

تبئالقماالتيالمزخرفةالدكاكينمنعددالمعبدهذا

التذكارية.

قتصادلاا

فمنذ،العالمىالاقتصاديالنشاطمراكزمنطوكيوتعد

النمويتسارع،ام49ءفيالثانيةالعالميةالحربنهاية

الأقطارفيمثيلاتهاتفوقبنعسبةاليابانفيالاقتصادي

النمو،هذافيرئيسيادوراطوكيوأدتولقد.الأخرى

والصناعيةوالماليةالتجاريةللنشاطاتالرئيسيالمركزفهي

ربعحواليويتخذ.ايواصلاتوصناعةاليابانفي

نجدكماطوكيوحاضرةفيلهامقراالأعمالمؤسسات

اليابانية.المصانعمن%ا5حواليفيها

فيمصنع08).00منأكثرهنالك.الصناعة

02منأقلمنهابكلويعملصغيرةمعظمهاطوكيو

فيهايعملعملاقةصناعيةمجمعاتبعضهاأنإلاعاملا،

عددفإنوإجمالأعامل00.02و.01).00بينما

إلىيصلطوكيوفيالصناعاتتستوعبهمالذينالعمال

عامل.مليونونصفمليون
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الكثيرويصدرطوكيو.فيالأولىالصناعةالكهربائيةاللعداتتصنيع

أجهزةوتشملطوكيوفىتصنعالتيالكهربائيةالمنتجاتهذهمن

.كثيرةأقطمارإلى،أعلاهالموضحةالفيديو

صناعةأولأهماطوكيوفيالرائدتانالصناعتان

وهنالكوالنشر.الطباعةصناعةوثانياالكهربائيةالاليات

حاضرةفيوالصغيرةالضخمةالشركاتمنالعديد

وأجهزةالعرضوأجهزةالحالمحوببصناعةتقومطوكيو

كهربائيةوأجهزةوالمسجلاتالتلفازوأجهزةالمذياع

ومن.العالمأنحاءمعظمإلىمنهاكثيرتصديريتم،أخرى

أربغانجديابانيةنشردورخمسكلبينفمنأخرىناحية

طوكيومنطقةصحفتصدرحيثلهامقراطوكيوتتخذ

يوميا،نسخةمليون25تبيعيوميةصحيفة25منأكثر

طوكيو.فيطباعتهاتتمالمنشورةالمادةمنكثيراأنكما

الموادصناعةطوكيوفىالهامةالأخرىالصناعاتمن

منالعديدويحتل.والورقوالأثاثوالأطعمةالكيميائية

فيصناعيةمؤسسة25أكبربينمركزااليابانيةالشركات

العالم.

اليابانفيوالصناعيةالتجاريةالأعمالتعتمد.المال

ويتخذطوكيو.مصارفتقدمهاالتيالقروضعلى

مقراطوكيوالمركزيالوطنيالمصرفوهواليابانمصرف

يتمحيثالمصرفهذاعلىالوطنيةالحكومةوتشرف.له

أيضاهنالك.كافةالوطنيةالمصارفونظامنشاطاتتنطم

وللمصارفطوكيو،فيالتجاريةالمصارفمنالعديد

المدنمنالعديدفيومكاتبفروعالكبرىالتجارية

والأجنبية.اليابانية

أكبرمنواحدةالماليةللأوراقطوكيوسوقوتعد

قائمتهاوتضمفرع001حواليولهاالعالميةالأسواق

أسهم.شركة1).07

فيطوكيوفيشركة/0003حواليتعمل.التجارة

تجارةنصفنحوفيوتتعامل،الخارجيةالتجارةمجال

وفي.الوارداتتجارةنصفمنوأكثراليابانيةالصادرات

عرضانجدطابقاالأربعينذيالتجاريطوكيومركزمبنى

للتصدير.المعدةاليابانيةالبضائعلختلف

للبيعمتجر!173...حواليطوكيوفىيوجد

بالجملة،للبيعشركة14!...وتبيع،والمفرفبالجملة

منأكثروتستخدماليابانأنحاءكلفيللمشترينبضائعها

متجر000.132تستخدمبينماشخص،006!...

للأوراقطوكيوسوق

أكبرمنيعداللالية

فىالماليةالأوراقأسواق

السوقهذا.العالم

فيالكثيرةوالمصارف

المركزمنهاتجعلالمدينة

.لليابانالمالي
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عامل.055).00منأكثربالمفرقالتجزئةمتاجرمن

تسوقمراكزوتعتبر،الأقساممتعددالمتاجرهذهمعظم

فينطراتهاوحدأثتهاوجاذبيتهاالكبيرحجمهافيتضاهي

العالم.

فيمسجلةمركبةمليونينحوهنالك.المواصلات

منتصففي.الصغيرةالسياراتمنمعظمهاطوكيو

نظامبناءفىطوكيوإدارةبدأت،الميلاديالعشرينالقرن

مو.المدينةفيالسياراتانسيابحركةلتسهيلمروري

الطرقشبكةمقدرةيفوقالمركباتعددفإن،ذلك

بسببالسياراتانسيابحركةتتوقفتكادحيث

بزيادةالمشكلةتحلأنطوكيوإدارةوتحاول.الازدحام

بالسياراتللتنقلكبديلالعامةالمواصلاتوسائل

.الصغيرة

شبكةعلىطوكيوفيالعامةالمواصلاتنظاميقوم

وخطوطالأنفاقوقطاراتالحديديةالطرقمنمتداخلة

المناطقإلىالحديديةالسككخطوطوتمتد.الحافلات

الخطوطوتقوم.اليابانفيأخرىأجزاءوإلىبعدأالأكثر

بينماالخطوطهذهبعضلمادارةاليابانيةالوطنيةالحديدية

وتعد،الأخرىالخطرطبعضالخاصالقطاعيمتلك

القطاراتأسرعمنطوكيوفىالطويلةالمسافاتقطارات

عشرةحوالىويتزاحم.العالممستوىعلىكفاءةوأكثرها

ثلاثةيستقلكماالقطاراتهذهعلىيومياشخصملايين

سبعةفيتسيرالتىالمتروقطاراتآخرشمخصملايين

هذهبعضفييعمليوميا.طوكيوداخلفىاتجاهات

القطارداخلالركابدفعمهمتهمموظفونالمحطات

المدينة.:انظر.آخرينلركابالمكانمنمزيدلإفسا!

منواحدوهوالواحد،الحديديالخطذوالقطارويقوم

وسطمنالركاببنقل،العالمفيالناجحةالقليلةالخطوط

أقصىفيالوا!الدوليطوكيومطارإلىطوكيومدينة

ملايين6بنقلالحافلاتوتقوم.المدينةمنالجنوبيالجزء

يوميا.راكب

بمطارأيضئايسمىالذيالدوليطوكيومطارفيتعمل

برنامجوفقرئيسيةطيرانشركة02حوالىهانيدا

الأجنبية.والمدنالدوليطوكيومطاربينيربطمجدول

ولذلك،بالازدحامطوكيووإلىمنالطرانحركةوتتسم

طوكيومطارإنشاءتمولقدأكبر.مطارإنشاءمنلابدكان

كم64بعدعلىناريتاأيضايسمىالذيالجديدالدولي

عامفيالإنشاءاتإكمالوتمطوكيو.وسطشرقيشمال

اعتراضاتبسببتأجلالمطارافتتاحأنإلاام739

منذلكصاحبوماوآخرينالمنطقةسكانواحتجاجات

عامفيأخيراالمطارافتتاحوتمأحيانا.عنفأعمال

.ام789

الموانىءبينمنليسفهوالبحريطوكيوميناءأما

،كوبمثلالأخرىفالموانئ.اليابانفيالكبرى

خدمةعلىبالتالىوتقدرأعمقمرافئذاتويوكوهاما

عبرالبحريةطوكيوتجارةمعظموتمرحجما.الأكبرالسفن

والشاحناتالقطاراتوتقومالقريبيوكوهاماميناء

المدينتين.بينالبضائعمنهائلةشحناتبنقلوالصنادل

الحكمنظام

اليابانولاياتمنواحدةطوكيوضاحيةتعد.التنظيم

الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنولايةماحذإلىتشابهالتي

بدورللضاحيةالحكوميةالإدارةوتقوم.الأستراليةأو

.الحاضرةمنطقةوباقيالأصليةللمدينةالولايةحكومة

للحاضرةالعامالحاكممقامطوكيوحاكميقوم

تمتدحكملفترةالحاكمبانتخابالسكانويقومكلها،

الشخصيةلطوكيوالنيابيالمجلسويمثل.سنواتأرلغإلى

يتمعضوا261يضمالمجلسهذا.القانونيةالاعتبارية

قسمولكل،سنواتأربعمدتهانيابيةلفترةانتخابهم

ممثلالحاضرةداخلسكانيةمجموعةأومدينةأوسكاني

الإدارةسلطةوية!ت.الأقلعلىالمجلسفىواحد

وقواتوالشرطةالتعليممجلسللحاضرةالحكومية

الإداراتهذهتستخدم.عديدةأخرىوهيئاتالمطافيء

موظف.022و...منأكثر

فيوالقرىوالبلدانوالمدنالأقسامهذهمنولكل

وعمدةمجلسامنهاكلينتخبمحليةحكوماتالحاضرة

إشرافتحتتقعهؤلاءسلطاتأنإلاآخر،إدارئاأو

الحكوميةالإدارةإنحيث.للحاضرةالحكوميةالإدارة

المجموعاتلكلالقانونيةالأحكامتضعالتيهيللحاضرة

بجانبالشرطةبتوفيرتقومأنهاكمافيهاالسكانية

فالحكومات.الحاضرةسكانلكلالمحددةالعامةالخدمات

التيالأخرىالخدماتتوفيرعادةعليهايجبالمحلية

نإإذبها،القيامللحاضرةالحكوميةالإدارةعلىلايجب

)إلىالنبالةولتمعار(اليمين)إلىطوكيوحاضرةعلمطوكيو.رمزا

استعملتالتيالكانجيرموزمنالمصنوعالتصميميمرراناليسار(،

اللغةفيأستعملتصينيةرموزهدهالكانجيرموزطوكيو.كلمةلكتابة

المديمة.علىأشعتهاترسلوهىالشمسعنيعرالتصميمهذا.اليابالية
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لتمويلالضرائببعضبجمعتقومالمحليةالحكوماتهذه

إعاناتتتلقىفإنها،ذلكوبجانبالخدميةالمشاريعهذه

الحكومةومنللحاضرةالحكوميةالإدارةمنإضافية

المركزية.

فىالمدنمننظيرأتهامثلطوكيوتواجه.ا!لشكلات

الحكوميةالإدارةعلىويجب،عديدةمشاكلمكانكل

فىالنقصمثلالحادةالمشاكلهذهتواجهأنللحاضرة

فىالشديدوالازدحام،والمياهالهواءوتلوث،المساكن

.والزلازلالفيضاناتوأخطارالرئيسيةوالطرقالشوارع

الماليةالموأردوقلةالمعقدطوكيوحكومةتنطمأنبيد

وتواجهصعبا.أمراللمشاكلالحلولإيجادمنيجعلان

المركزيةالإدارةتجاهمسؤوليتهاللحاضرةالحكوميةالإدارة

تسببالمزدوجةالمسؤوليةهذه،الحاضرةسكانوتجاه

بالإضافة.الحكوميةالإدارةعملفيالتعقيداتمنالكثير

فىجمعهايتمالتيالضرائبمنكثيرافإنذلكإلى

كثيرويعتقدالمركزيةالحكومةخزينةإلىتذهبالحاضرة

علىأنبطوكيوالحكوميةالإدارةفىالمسؤولينمن

فيللحاضرةالحكوميةالإدارةتساعدأنالمركزيةالحكومة

فيالتصرفحقتخولهاوأنأسهلبصورةبواجباتهاالقيام

المالية.مواردها

لاريخيةنبذة

تاريخهامعظمطوالطوكيوكانت.الأولىالنشأة

الأولىالتارلجيةالسجروتأوضحتولقدأيدو،تسمى

قدكانتالأيدوتدعىقويةأسرةأنالمنطقةهذهفي

أهميتهاوللمنطقة.ام018عامحواليهنالكا!شوطنت

كانتووسهلخلفطوكيوعلىتطلأنهاإذ،العسكرية

المحاربين،أحدقام،ام457عاموفيسواء.حدعلى

،دوكانكانوقدأيدو.فيقلعةببناءدوكانأوتاواسمه

تلكمنواحدةوهيقوةذاتمحاربةأسرةإلىينتمى

قلعتهببناءقامفقد.اليابانمنأجزاءحكمتالتيالأسر

طوكيوفإنولذلك،الانالقصرفيهيوجدالذيالمكانفي

مولدها.شهدالذيالعاملأنهام،74ءبالعامتحتفل

التطوراتأنإلاأيدو،سعميتمدينةالقلعةحولونشأت

تبدألم،الرئيسيةاليابانيةالمدينةمنهاجعلتالتياللاحقة

يسمىمحاربقام،السنةتلكففيأم.09ءعامفيإلا

عاموفي.لقيادتهمقراأيدوباتخاذليالمموتوكوغاوا

وهكذا،لليابانالعسكريالحاكملياسوصار،ام306

الواقعةكيوتو،أنإلا،الوطنىالسياسيالمركزأيدوصارت

ظلتالإمبراطور،موطنوهيأيدو،منالغربىالجنوبإلى

التالشكلشرالقرنبدايةوفي.الرسميةالعاصمةهى

مليونمنأكثريسكنهامدينةلتصيرأيدوتطورتالميلادي

وظل.الحينذلكفيلندنمدينةمنبقليلأصغر،نسمة

كجنرالاتأيدويحكمونبعدهمنوأحفادههولياسو

.ام867عامحتى

السابكشرالقرنبدايةفي.الغربيةالتأثيرات

ملقيةالاتصالعنبعيدانفسهااليابانعزلتالميلادي

ولمسمحت.المغلقالبلدبسياسةهذاويسمىالعالمدول

بممارسةوالصينهولندامنالقادمةللسفنالحكومة

يحدثكانذلكحتىولكن.مإليابانالتجاريةعملياتها

منعتولقد.ناجازاكيميناءهوواحدميناءوفيلماما

الأقطارإلىالسفرمناليابانيالشعبأفرادالحكومة

حربيةسفنأرلغأبحرت،ام853عاموفى.الأخرى

اليابانخليجداخلبيريماتيوحربيعميدالقبطانبقيادة

فئإلىتهدفالمتحدةالولاياتلحكومةمهمةفي

اليابانحكاممعمفاوضاتوبعد.اليابانمعالعلاقات

إلىووصلالحربيةالسفنمنبمزيدسنةبعدرحليري

تمخضتالتيالنتائجمنوكجزء.معهممبدئيةاتفاقيات

معتجاريةمعاهداتاليابانوقعتبيريمجهوداتعنها

فىوذلكأوروباغربأقطارمنوبعضالمتحدةالولايات

التأثيراتبدايةهيالمعاهداتتلكوكانتأم،858عام

.اليابانفيالحديثةالغربية

لمامبراطوريعرفكانالذيموتسوهيتو،الإمبراطورقام

هذاتسلم.الغربيةالتحديثحركةفيبمجهودات،ميجي

عامالحاكمالجنرالمناليابانفيالسلطةالإمبراطور

عامأيدوإلىكيوتومنالعاصمةبنقلوقامام867

تسميتهاوأعيدأيدوقلعةإلىهوانتقلبينماام،868

عاموبعد.الشرقيةالعاصمةذلكويعنيطوكيو،لتصير

بخطىتتبنىطوكيو،وخاصة،اليابانبدأت،أم868

القرننهايةومع.الغربيةوالخترعاتالحياةأنماطسريعة

شكلتأخذبدأتقدطوكيوكانتالميلاديعشرالتاسع

الغربية.المدن

سبتمبرمنايلأولفيالإعمار.واعادةالزلزال

ويوكوهاماطوكيومنطقةعنيفزلزالهزأم،239

طوكيو.أنحاءكلفيالحرائقواشتعلتالمبانيفانهارت

تلكفيحتفهمالأصليةالمدينةسكانمنألفا95ولقى

إعادةوتمتالمدينةوسطمبانيمعظمودمرتالكارثة

ذلك.تلتالتيسنةالعشرينخلالبنائها

51منتتكونالزلزالفترةفيطوكيوكانتلقد

وفي.الإمبراطوريالقصرمنطقةداخلكلهاتمعقسما

فيقسما15ادمحيطخارجالمناطقبدأتالماساةأعقاب

لتشملالمدينةامتدت،ام329عاموبحلولالتطور.

تأسعستوبذلكلهاتابعةأقسامالتصيرالمناطقهذهمعظم

الحالية.الأقساممنطقة
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لطوكيوبالدمارالحربأتت.الثانيةالعالميةالحرب

بأولالأمريكيةالقنابلقاذفاتقامتفلقد.أخرىمرة

أعنفوحدثت.أم429أبريلفيالمدينةعلىلهاهجوم

،أم459عاممنوأغسطسمارسشهريبينالغارات

دمرت.الاممتسلامعلىعزمهااليابانأعلنتعندما

ماألفا25.تسجيلوتمطوكيومن2كم025القنابل

المدينة.خارجالآلافهرببينماومفقودينموتىبين

7و035!...حواليمنطوكيوسكانعددوتدنى

عامفينسمة3لأ005).00إلىأم049عامفينسمة

طوكيومدينةكونت،أم439عاموفي.ام459

يسمىماالغربيجانبهافىتعيعقالتيوالمجموعات

طوكيو.بحاضرة

بناءإعادةفىطوكيوسكانبدأ.المدينةبناءإعادة

يذكر.تخططغيرمنواعنالحرببعدمدينتهم

ازدهاربدألها.متسعهنالككانأينماالمبانيوقامت

،الحربأعقبتقليلة!شواتخلالالاقتصاديطوكيو

وتضاعفالاقتصاديالتطورالسكانيالنمووصاحب

مأ49ءبينمامرتينمنأكثرالمدينةفيالسكانعدد

الألعابطوكيواستضافت،ام649عامفي.أم69و.

لاستضافةالاستعدادسبيلوعلى.الصيفيةالأولمبية

المنشاتلتشييدبرنامجفىالمدينةدخلت،الألعاب

الحديديةوالسككوالفنادقالسريعةالطرقبناءشملت

الواحد.الخطذات

طوكيومنالمتواصلأضمواجعل.الحديثةالتطورات

القوةتلكوأعطاهاالعالمفىالمدنأكبرمنواحدة

تخططيصاحبهلمالذيالنموهذاأنإلا،الاقتصادية

والتلوثالسكنفيكالسقصمشاكلإيجادفيتسبب

المرور.حركةوازدحام

ثلاثيةخططاالحاضرةحكومةبدأتأم،969عامفي

تلكامشهدفتولقدطوكيو.مشاكلحلفىللمساعدة

الأنهارومياهالهواءوتنقيةالإسكانوضعتحسينالخطط

وخففاختناقاتالشوارعضجيجوخفضالتلوثمن

وتم.البيئةصحةصيانةوسائلوزيادةالمرورحركة

الإسكانلمشاريعالحاضرةمنطقةمنجزءتخصيص

حدةم!وللتخفيف.الأخرىالاجتماعيةوالمشاريع

تطويرنحوالاتجاهتشجعالحكومةفإن،السكانيالازدحام

الحضرية.شبهالمدن

الدوليتسوكوبامعرضأفتتاحتمأم،859عامفي

تقعحدشةمدينةتسوكوبا85.تسوكوبامعرضوسمي

تسوكوبافييوجدطوكيو.غربيشمالكم05بعدعلى

فيمتخصصتانوجامعتانللبحوثمعهدا05حوالي

التقنية.علوم

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اليابانيةالمطهبوعاتالشوعنآسيا

بانلياارةلعحااحزر،نيرس

الثاسةالعالميةالحر!

الموضوععناصر

المدينة-1

الأصليةالمدية-أ

لهاالمحيطةالماطقب-

السكان-2

التعليم-حالإسكالى-أ

الاجتماعيةالمشاكل-دوالكساءالغذاء-ب

الثقايخةالحياة-3

الترويح-جلصورا-أ

ناتياالد-دوالمكتاتح!لمتاا-!

السياجةهدالمشا-4

والحدائقالمتنزهات-دالإمبراطوريالقصر-أ

والمعابدالمزاراتهـالوط!ىالمجلسمى!

طوحجوسخخ

الاكصاد-5

التحارةجالصناعة-أ

المواصلاتدالمال!

الحكمنظام-6

التنظيم-أ

المشكلات!-

تاريخيةنبذة-7

أسئلة

القسم؟،المسطقةما-أ

طوكيو؟فيشعبيةالرياضاتأكترما-2

التعقيد؟منعاديةعيردرجةعلىطوكيوحكومةنجدلمادا3

طوكيو؟طلابسكتيريرتديهالأرياءمنلوعأي4

طوكيو؟!يالرائدتانالص!اعتادما

طوكيو؟دييعيمشاليابارسكالىمنكم6

العيضان؟حطرطوكيوماطقس!ه!تواحهلماذا-7

طوكيو؟فىالأساسيةالعامةالمقلوسائلما8

لليالالى؟عاصمةطوكيواحتيارتممتى-9

)الطولالقياس)حدول(بموالمقاييسالأوزانانظر:.الطول

واهسمافة(.الطول)قياساتالجريالنظامالملتر؟والمسادة(بم

فيالبريالحيوانانظر:الجئاحين.أسودالطول

)الطيور(.العربيةالبلاد

فيتخوضالتيالطورمنالطولطائر.طا!،الطول

يبدوتجعلهونحيفةطويلةأرجلوله،الطعامعنبحثاالماء

بطائرعلاقةالطولولطائر.خشبيةأرجلعلىيمشيوكأنه

الشرقىالأرضيةالكرةنصفمنكلفىويعيمقالنكات
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طويلة.أرجلذومائيطائرالطول

ومنقارهفاتحا،قرنفليارجليهلونمايكونوعادة.والغربي

سم.04حواليإلىطولهويصل،اللونأسودالبارزالرقيق

نصفمنكلفيبكثرةالأسودالجناحذوالطولينتشر

العصابةذيالأستراليوللطول.والجنوبيالشماليالكرة

منبطانةبوضععشهالطولويبنيصفراء.أرجل

الأنثىوتضع.الأرضمنمنخفضمكانعلىالأعشاب

برتقالي،أصفرأو،زيتونيلونذاتبيضات4إلى3من

الدافئةالمناطقفيالطولويعيش.بنيبلونبكثافةمنقط

والمالحة.العذبةالمستنقعاتفيالضحلةالبركعلى

طائر.،النكات:أيضاانظر

الضوء،البنفسجيةفوقالأشعةانظر:.الموجةطول

الموجاتالموحات(،)مميزاتاللوجاتالضوء(بم)طبيعة

الكهرومغنطسي(.)الطفالكهرومغنطيسية

)حدود(،الرضيعانظر:.جداول،والورنالطول

ا!ص)معدلاتالنموابى!ة(،)الفروقالطفلسويسرابم

(.المقارنة

الساحلمنالشرقىالجنوبفيبحري!ناء!لون

ويبلغنسمة167.017سكانهاعدديبلغ.الفرنسي

وتتميز.نسمة!553437حاضرتهاسكانعددمجموع

السفناستقباليمكنهاالتيالممتازةالمراسيبأرصفة

البحريةالقواعدأكبرثانيةطولونمدينةفيوتقع.الضخمة

فىفتقعالأولىالفرنسيةالبحريةالقاعدةأما،الفرنسية

لهذهالإقليميةالعاصمةطولونومدينة.برستمدينة

المنطقة.

السمكسوقالمدينةهذهفيالسياحيةالمعالمأهمومن

وأهم.الميلاديعشرالسادسالقرنإلىيعودالذي

وإنتاج،السفنبناءصناعةفيهاالموجودةالصناعات

الكهربائية.والالاتالكيميائيات

مستعمرةالرومانأنشأالميلادقبلالثانيالقرنوفى

وخلال.طولونمدينةالانعليهتقعالذيالموقععلى

دمرت،ام429سنةفيوتحديداالثانيةالعالميةالحرب

ميناءفيالفرنسيةالسفنمنكثيراالفرنسيةالبحريةقوات

.الألمانأيديفيلاتقعلكيطولون

-835هـ،027-22)0أحمد،طولونابن

الطولونيةالدولةإليهتنسبطولونبنأحمدم(.883

!م(..ه-868هـ،392-)254الفترةخلالبمصر

العباسي،المعتصمالخليفةعهدعلىسامراءبمدينةولد

بغدادفيالدينيةالعلومودرس،عسكريةنشأةونشأ

حاكمأرسلهتركيامملوكاطولونأبوهكان.وطرسوس

فييرتقيوظل.المأمونالعباسيالخليفةإلىهديةبخارى

لحراسه.رئيساالخليفةعينهحتى،المناصب

)بقبق(بايكباكالأميرالمتوكلالعباسيالخليفةعين

عادةمنوكان،م868هـ،425سنةمصرعلىواليا

منعنهموينيبوا،الخلافةمركزفييبقواأنالولاةهؤلاء

عنهبايكباكفأنابشؤونها،لإدارةالولاياتإلىيذهب

كمابه،لمعرفتهمصرمنجزءاليحكمطولونبنأحمد

الإسكندريةعلىوكان.طولونأبيهوفاةبعدأمهتزوج

البريدوعلى،قتيبةبنبكارالقضاءوعلىدينار،بنإسحاق

المدبر.بنأحمدكلهامصرخراجوعلى،الخادمسقير

ولايتهفيإدارةوحسنبراعةطولونبنأحمدأظهر

علىهذافساعده،حولهيلتفونالناسجعلممامصر،

وكان.واجهتهالتيالصعابعلىوتغلببمصر.النهوض

باسمويحكم،محدودةسلطاتهكانت-اأبرزها:من

لهوكان،رضاهيحزلمإذاعزلهيمكنهالذيبايكباكالأمير

ولايةفىيطمعكانالذيالمدبر،ابنأخطرهممنافسون

-2.الخليفةعندطولونلابنالدسائسيحيكفبدأمصر،

قبلمنبمصرعهدهفيمشتعلةوالثوراتالفتنكانت

الاقتصادية.الحالةفيذلكفاءسثر،والعلويينالخوار!

قتلفقدمصر.لهلتصفوطولونابنالظروفأعانت

بينهكانالذييارجوخإلىمصرولايةوأسندت،بايكباك

وزاد،يدهمافىعلىفأقره،ومصاهرةمودةطولونابنوبين

برقة،وتابعتهاكلهامصرعلىاستخلفهبأنسلطتهفى

عاموالأردنوفلسطيندمشقخراجإلىالمدبرابنونقل

يحكمهاوأصبحبمصرأقدامهتوطدت.م087هـ،572

الخليفةوقلدهالبريد،علىواستولى.مباشرةالخليفةقبلمن

الشامية.الثغوروولاه،م876هـ،263سنةمصرخراج

والحربالماليةالإدارة:يدهفىمصركلأصبحتوبذلك
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الدولةمؤسساتبناءفىأخذثموالبريد.والقضاء

وكون.الداخليةالفقعلىوقضى،الأسامميةومرافقها

شراءمنفأكثر،ملكهعنللدفاعقوياوأسطولأجيشا

المرتزقة.واستخدامالعبيد

للخلافةيعيدأنعهدهوولىالخليفةأخوالموفقأراد

،طولونابنمعصراعفيدخللذا،الولاياتعلىقبضتها

الزنجبثورةالخلافةانشغاللولابينهماتقعالحربوكادت

فىالصراعحصرطولونابنواستطاعوالأهواز.بالبصرة

وأعلن،الخليفةمعصلاتهوطدبأنوذلكضيق،نطاق

الخلافة.عنمدافعانفسه

بعدبالقوةالشامإليهضمبأنملكهتوسيعفىوزاد

بأسهوخشى،الرومعلىوانتصرماجور،واليهاموت

بالهدايا.فترضوه،الروم

القطابالتيمدينةبمصر:الحضاريةآثارهأبرزومن

وبنى.طولونابنوجامع،الفسطاطشماليلعسكرهبناها

كبيرا.مستشفى

خمارويه.ابنهوخلفه،بالمقطمودفنبمصر،توفي

خمارويه.بمالدولة،العباسية؟تاريخمصر،:أيضاانظر

برزأحدأ.(-م591)8اليد،طوهبسون

بالميداليةفاز.المتعددةالمهاراتذويالبريطانيينالرياضيين

0891لعامىالأوليمبيةالألعابمنكلفيالذهبية

شاقةمنافساتوهى،العشاريةالمبارياتفيأم849و

أحداثعشرةعلىوتشتمل،يومينتعستغرقوعنيفة

لأعلىالعالمىالرقمطومبسونحطموقد.مختلفةرياضية

فازأنهكما.مراتثلاث،العشاريةنتابالمباريات

العالمبطولةفيالعشارية،المبارياتفيالذهبيةبالميدليات

وألعاب،م8291لعامأوروباوبطولة،م8391لعام

.أم829وأم789لعاميالكومنولث

.لندنفيطومبسوندالىفرانسيسولد

حغرافي.(م81ء7-0771).ديممد،طومبسون

منبعهمنكولومبيانهرفيبرحلةقام،كنديومستكشف

استكشفوقد.المتحدةالولاياتفىمصبهإلىكندافي

الأقصىالشماليالمنبعبمسحوقامكندا،فيشاسعةمناطق

عاممنالفترةخلال.المتحدةبالولايات،المصيصيبيلنهر

بينالحدودعلىمساحاعملأم،826إلىام681

وكندا.المتحدةالولايات

وعمللمانجلترا،لندنفيوستمنسترفيطومبسونولد

عاما.41عمرهكانعندما،!دسونخلئبشركةمتدربا

حتىام،797عاممنوستنورثبشركةعملكما

.ام281عام

-)1788يورجنسنكريستيان،طومسن

بينوامنأوائلمنكانوقد.دنماركيآثارعالمام(.586

المكتوبةالسجلاتقبلالبشريللجنسالضخمالتاريخأن

وعصر،برونزيوعصرحجريعصر:إلىتقسيمهيمكن

إلىالعامةعلىالفكرةهذهبنشراهتمامهوقاده.حديدي

كوبنهاجنفىالبشريةللأعراقمتحفأولتنطم

.ام846عامبالدنمارك

-)1856جونجوزيفالسير،طومسون

الفيزياءفينوبلجائزةنال،بريطانىفيزيائىام(.049

عاموفي.للإلكتروناكتشافهعلىام،609عام

،طومسونباجيهجورجالسيروتلميذهابنهحازام،379

الأمريكيالفيزيائيمعبالاشتراكالفيزياءفينوبلجائزة

.دافيسونكلنتون

الأشعةفييبحثأم،598عامطومسونبدأ

أنبوبفىالكهرباءتمريرعندتحدثالتي،الغامضة

منتأتيالأشعةبأنوللاعتقادالهواء.منمفرغزجاجي

فقدلذا(،الأنبوبفيالسالبالكهربائى)القطبالكاثود

هذهمسارتغييرفىأحدينجحولمالكاثود.أشعةسميت

نأالعلماء،بعضافترضلذلك.الكهربائيةبالقوةالأشعة

ولكن.الضوئيةالموجاتمثلكانتالكاثودأشعة

.المادةمندقيقةجسيماتالحقيقةفىأنهااعتقدطومسون

الكاثود.أشعةانظر:

كانتالكاثود،لأشعةخاصاأنبوباطومسونصنع

والمغنطجسية،الكهربائيةالمجالاتخلالالأشعةفيهتمر

ظهرتوقدبعض.علىبعضهامتعامدةكانتالتي

.الأنبوبمنالاخرالطرفعلىنقطةشكلفىالأشعة

المجالاتقوةيغيركانبينماالنقطةانحرافاتوبقياس

نسبةإلىطومسونتوصلوالمغنطسية،الكهربائية

ومن.+أ/حبلهويرمز،الجسيمكتلةإلىالشحنة

الجسيماتتلكأنيحددأناستطاعالانحرافاتجاه

دائماكانتول/ءإنوحيث.الشحنةسالبةكانت

تكوينفىأسالعمياجزءاتمثلأنهاتأكدفقد،متساوية

بعدفيماالجسيماتهذهسميتوقد.الذراتجميع

.الذرةانظر:.إلكترونات

الكيميائية.العناصرنظائرعزلمنأولطومسونكان

لاختراعأستونفرانسيسمساعدهالإنجازهذاوقدحفز

الطيفمكشافانظر:.الكتليالطيفمكشافجهاز

الكتلي.

فيودرسإنجلترا،فيمانشتسرقربطومسونولد

طومسونأعمالكانتولقد.وكمبردجمانشستر

النظرينموذجهأنغيرللفيزياء.بثمنتقدرلا،التجريبية
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الجديدةالنماذجتقديمبعدبالذيغيرأصبحقد،للذرة

عامبورونيلز،ام119عامرذرفوردإيرنستبوساطة

.ام139

رويام(.-769ا98)4اللورد،طومسون

منكان.فليتبارونطومسونأو،طومسونهربرت

تلفازشركةأولأنشأأنهكماالأوائلالصحفأصحاب

أسكتلندا.فيمستقلة

لأجهزةبائعاالعمليةحياتهوبدأبكندا،تورنتوفيولد

الإذاعةمحطاتمنسلسلةافتتحثم)المذياع(،الراديو

الأربعينفيوهو،الأولىجريدتهاشترى.أعمالهلتحسين

الصحفأصحابأهممنواحداأخيراوأصبح،عمرهمن

بريطانيا،فىطومسوناستقرام،539عاموفيكندا.في

،ام959عاموفيالإسكوتسمان.صحيفةواشترى

تايمز.الصندايتشملكانتالتيكيمزليصحفاشترى

علىوحصل،أم639عامبريطانيامواطناأصبحوقد

علىح!لأم،669عاموفيام.649عامنبيللقب

منمكنتهالتايمزصحيفةفىالأسهممنكبيرةنسبة

عليها.السيطرة

فيالحياة(بمتاريخية)نبذةالأبقارانظر:.القرن!يل

الأبقار(.أعدادفيالسريع)النموالغربيةالتخوم

منلاختبارهاجديدةطائرةيقودطيارطيارالاختيار

طيارهما:الاختبارطياريمننوعانوهناك.السلامةأجل

إنتاجي.اختباروطيار،تجريبىاختبار

الطائرةأداءقدراتيختبر:التجريبيالاختباروطيار

أشخاصأولهمالطيارونهؤلاء.التصميمالحديثة

الأداء،حدودباختبارويقومون.الطائرةبهذهفعليايطيرون

بإخضاعوذلكالطائرةلتللثالطران،ظرفتدعىالتي

.للطيرانالعاديةالظروفمنأقسىطيرانلضغوطالطائرة

درجةالطيارينمنالنوعهذاأفرادمعظمويحمل

العامة.العلومفيأوالرياضياتأو،الهندسةفيبكالوريوس

الطاريناختبارمدارسفيدرسواكنهؤلاءوغالبية

منيتوقعونماذاالطارونهؤلاءويعرف.العسكريين

ويتميز.مشاكلمنسيعترضهموماالطائراتتصميم

الطيرانساعاتمنعددالديهمبأنهؤلاءالاختبارطيارو

المشاكلمعالتعاملمنتمكنهمبحيث،الافعدةتجاوز

.أعصابوهدوءبسرعةالمتوقعةغير

الأمريكيينالفضاءرجالمنكثيراشتغلولقد

)سابقا(،السوفييتالفضاءملاحيمنوكثير،السابقين

بيجر،إلوودتشارلزأصبحوقد.تجريبييناختبارطياري

سرعةتفوقبسرعةيطرطيارأول،التجريبيالاختبارطيار

.الصوت

التيالطائراتيختبرونالإنتاجيالاختبارطيارو

للعملاءالطائراتهذهتسليمقبلالطائراتمصانعتنتجها

تلكمحركاتأنمنالطارونهؤلاءويتاكد.المشترين

الميكانيكيةوالأجهزةبالطرانالتحكموأجهزة،الطائرات

يكونأنولابد.مناسببشكلكلهاتعملالأخرى

طيراناختبارلمرحلةذاتههوخضعقدالطائرةتصميم

تقليديبشكلالإنتاجاختبارويتمئطيارو.دقيق

الطران.لميكانيكاالشاملوفهمهمالدقيقلمادراكهم

.لطائرةا:أيضانظرا

الآلي.الربانانظر:.الاليالطيار

خمسيسقططياركليشملتعبيرالماووالطدار

علىتجبرأو،تهشمأنبشرطللعدو،الأقلعلىطائرات

يكونأنيجبالطائرةوسقوطالعدو.أرضفيالهبوط

انتصاراباعتبارهفيلمعلىمسجلاأو،عيانشاهدبحضور

طاقممنوغيرهمالمدفعيينبإمكانكذلكإسقاطا.أو

الانتصار.شرفينالواأن،الطائرة

فرنسا،فيكانتالماهرالطيارمصطلحظهوروبداية

هذاوكانام(.9-18ا19)4الأولىالعالميةالحربفي

صارالزمنوبمرورالأمر،بادئفيرسميغيراللقب

للحصوليؤهلالذيالمستوىهوطائراتخمسإسقاط

ذلكفىبما،حوامةإسقاطعدكما.اللقبذلكعلى

الانتصار.ضروبمن،المراقبةبالونأوالمنطاد،

الحربخلالقوميينأبطالبمثابةالمهرةالطيارونعد

الجوفرسانالناسمعظمواعتبرهم،الأولىالعالمية

ريختهوفن،فونمانفريدالألمانىالبارونوكان.الشجعان

الحربية.الطكائرةلطاقمالصورةمقدمةفيفونمانفريدالأحمرالبارون

الأولى.العالميةالحربخلالألمانيطيارأصهرفونكان
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طيارأفضلالأحمر،الفارسأوالأحمربالبارونوالملقب

الطارينومنللعدو.طائرة08أسقطحيث،الحربفي

فونك،رينيهالفرنسيالكابقالأخرىالدولفيالمهرة

مانوكإدواردالبريطانيوالجنرالانتصارا،75سجلحيث

كندامنبيثوببيليوالجنرالانتصارا،72سجلالذي

أشهروهووريكنبيكر،إديالأمريكيموالكابتنأيضا72

ثلاثمنها،طائرة22اسقطفقد،أمريكيماهرطيار

فقط.أشهرستةفيبالوناتوأربعةآخرينمعبالاشتراك

(أم49ء-1)939الثانيةالعالميةالحربوفي

الطيارينمجموعةتقديمفىالأولالمركزألمانياتصدرت

رقموهوإسقاطا،235سجلهارتمانآركفالكابتن.المهرة

ضابط،الأخرىالدولمنالمهرةالطيارينومن.قياسي

سجلحيثنشيزاوا،هيرويضياليابانيالصف

سجلوقدبونغريتشاردالأمريكىوالجنرالإسقاطا،87

أولبارهاينزالكولونيلالألمانيالطاروأصبحإسقاطا.04

بنهايةطائرة61أسقطحيث،النفاثةللطائرةماهرطيار

الثانية.العالميةالحرب

تدار،العالميةالحرببعدالجويةالمعاركمعظمأصبحت

الكوريةالحربففي.المقاتلةالنفاثةبالطائرات

جوزيفالأمريكيالكابقكانأم(،أم-59539)0

61سجلحيث،المهرةالطيارينقائمةيتصدرماكنويل

أم(،759ام)57!الفيتناميةالحربوفىإسقاطا.

ريتشاردالكابتنالأمريكيينالطيارينمنكلسجل

.إسقاطاتخمسةكننجهامهـ.راندالوالملازم،ريتشى

-075هـ،402-1)33داودأبو،الطيالسي

من،محدث.الطيالسيدأودبنسليمانم(.981

إلىورحل،البصرةسكن.الأصلفارسي،المتقنينالحفاظ

زيد،بنوحماد،حازمبنجريرعنروى.كثيرةبلدان

وهشام،الثوريوسفيان،وشعبة،سلمةابنوحماد

ألفعنكتبت:قالأنهعنهروي.وغيرهمالدستوائي

المديني،بنوعلي،حنبلبنأحمدعنهروى.شيخ

وغيرهم.غيلانبنومحمود،الفلاسعليبنوعمرو

عنه.الراويةالمقدمينمنوكانشعبةعنالروايةمنأكثر

كارأنهترجمتهفىذكر.بذلكويعتز،الحفظقويكان

لذلك.تبغايسيرةأخطاءفيفوقعحفظهمنيحدث

الطيالسي.مسندباسمعرفمسندفيأحاديثهجمعت

.بالبصرةتوفي

الحسين.أبوالبمري،انظر:.البصريالطيب

.(ام929،هـ-)1348صالحالطيب

طفولتهوعاش!السودانشماليفيولد،سودانيروائي

الجامعيةدراستهوأكملالخرطومإلىانتقلتم،فيهوفتوته

.العلومفىبكالوريوسعلىوحصلالخرطومجامعةفي

،العلومفىالعليادراساتهلمواصلةلندنإلىسافروعندما

الشؤونلدراسةلندنبجامعةوالتحقتخصصهمجالترك

الإذاعةهيئةفيالعربىالقسمفىعملذلكوبعد.الدولية

السودانإلىوعادالدراما.قسمعلىمشرفاالبريطانية

وعملقطردولةإلىهاجرثم.السودانيةبالإذاعةوعمل

أجهزتها،علىعاماومشرفاالإعلاملوزارةوكيلافيها

خصبةواحةدائرتهمنيصنعأنوجيزةمدةفيواستطاع

الأدبي.للإشسعاعومركزاللثقافة

لمولكنه،الموهوبينالروائيينمنصالحالطيبيعد

بالثقافةشحذهابل،وحمسبالموهبةهذهعلىيعتمد

وهضموتمثلهمالمعاصرينأعمالفقرأمنها،فتزودالعربية

وعايش.روحهفاستلهمالتراثفىوغاص،أعمالهم

الكلاسيكيينأعمالفقرأمكتوئافكراالغربيةالثقافة

الأوروبيين.والمعاصرين

الطويلة.والروايةالقصيرةالقصةصالحالطيبكتب

علىنخلة:هيلهنشرتقصيرةقصةأولوكانت

عرسرواياتهأشهرأصدرثمأم(.)539الجدول

مريود.بمشاهبندر،الشمالإلىالهجرةموسم،الزين

تلكفىالإنسانيةنماذجهصالجعالطيباختاروقد

الأفرادأزماتليعرضالسودانشماليمنالروايات

الموروثةبعقائدهموإيمانهم،ض!ائرهموتقلبوالمجتمعات

منوموقفهم،بيئتهمعلىالطارئللتطوروتفسيرهم

يغفلأندونفيها،وإسهامهم،تمسهمالتيالأحداث

عننفولممهمفييدورالذيالغامضالسؤالإلىالإشارة

وغايتها.الحياةمعنى

النقادمنكبيرباهتمامصالحالطي!أعمالحظيت

الروائيةأعمالهوترجمتالسواء.علىوالأجانبالعرب

الإنجليزيالمستشرقترجمفقد.الأوروبيةاللغاتإلى

الشمالإلىالهجرةموسمروايتهديفيزجونسوندني!

إلىالزينعرسروايتهترجمتكما،الإنجليزيةاللغةإلى

اللغةإلىحامدوددومةقصتهوترجمت.البولنديةاللغة

اللغةإلىلسا!تىياهكذاقصتهوترجمت.الألمانية

الفرنسية.

الطيب.أبو،الطبريانظر:.الطبريالطيبأبو

الطيب.اللهعبدانظر:.اللهعيد،الطيب

8916اهـ،ا-.17)011الفاسيالطيبابن

الشرقيمحمدبنالطببنمحمدعبداللهأبوام(.757

الطيب.ابنوشهرته،الدينشسمسولقبه،الفاسي
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بلدة،بالقاف،شراقةالأصليموطنهإلىنسبة،والشرقي

الشركىتجعلهالمصادروبعضفاس،منمرحلةعلى

بينلما،للنطقذلكومردشمراكة،إلىنعسبةبالكاف

.تقاربمنالحرفين

العلماءمنكبيرعددعنوأخذفيهاونشأبفاسولد

بعضوتذكر،المشرقعلماءبعضعنوروى،المغربفي

منهم.يزيدونأأشيخاوثمانينمائةعنأخذأنهالمصادر

بنومحمد،المسناويمحمدبنومحمد،والده

الشيخ،إلمغاربةمنمشايخهوأعلى،الفاسيعبدالقادر

إبراهيماسحاقأبووالمعمر،الدرعيناصربنأبوالعباس

محمدبنتزه!رةالشيخةعمتهشيوخهومن،السباعي

اليوسيعلىأبمازوجهاعنروايتهاعنهاروىالتي

.بأسانيده

كثيرةعلومف!9وبرع،كثيرينمشايخبعنتلقى

العربيةاللغةوعل!وموالتاريخوالاصولوالحديثكالفقه

فيرحلاتهوكث!!ت.العلومهذهفيإماماوصاروآدابها،

الطريقمنالماومبلادإلىرحل.ونشرهالعلمطلب

فيعنهوأخذ،المصر!الطريقعلىمنهاورجع،الشامي

سنتين،المكرمةبمكةوأقامجدا.كثيرخلقومصرالشام

به.وانتفعإدفنماتوفيها،المنورةالمدينةفيواستقر

العلم.طلابمنكثير

عدةجمعوأط.شهرتهوشاعتالطبابنتحز

مؤلفا،خمسينعلىمؤلفاتهوزادت،ومسلسلاتفهارس

شرحعلىحاش!كةبمالقاموسعلىحاشية:منها

؟الكشافشمااهدوشرحالبخاريلصحيحالقسطلاني

للسيوطي،المزألرعلىحاشيةبمالمطولعلىحاشية

شرحبممالكاب!قكافيةشرح،التاريخفيالنديةالأزهار

ثعلب.فصيحنظم

منطقة.!المنورةالمدينة،المنورةالمدينة:انظر.طيبة

وسطفىم!نطقةوهيبيوتيا،فيقديمةمدينةطيية

دولةفيمدينةأقوإاالأوقاتمنوقتفىوكانت.اليونان

باسمالمعروفالمدد!،اتحادمدنكبرىكانتكما،اليونان

الجنوبىالجزءف!دتقعالمدينةكانتوقد.البيوتياليالاتحماد

ماوحعسبأأجمنا.شمالكم48حواليبعدعلىبيوتيا،من
الذيهولينيقياأمراءأحد،كادموسفإنالأساطير،ترويه

تكادالتي،أوأإيبأساطيرفيالمدينةوتظهر.طيبةأس!س

.طروادةقصصشهرةبنفستكون

..مق005!امحواليلطبةالتاريخيالسجليبدأ

مدينةوهيا،بلاتاولمسكان،طيبةسكانبدأعندما

طيبةساعدتبعدوفيما.يتقاتلون،أخرىقديمةإغريقية

طيبةخاضت..مق048عام،لليونانغزوهمفيالفرس

الحربالحروبهذهأهموكانأثينا.معمتعددةحروبا

هذهوبعد..مق431عامبدأتالتيالبيلوبونيزية

الحكمتحتأجزاء،إلىالبيوتيانىالاتحادتمزقالحرب

عاميبينأهميتهالهاعادتثم.لإسبرطةالطغياني

بيلوبيداسلمجهوداتونتيجة..مق374و937

371عامإبامينونداسبقيادةالطبيونكعسب،الوطنية

سيطرواوبذلكليوكترا،فىالإسبارطيينعلىنصرا.مق

.اليونانعلى

انتهت،.مق236عامفيإبامينونداسماتوعندما

الإغريقيةالدويلاتوأصبحت.اليونانعلىطيبةسيطرة

الطموحوابنه،المقدونيفيليبحكمتحتالمنهكة

الإسكندر،علىطيبةأهلثاروقدالأكبر.الإسكندر

عامفيطيبةبناءأعيدوقد،مدينتهمبتدميرفعاقبهم

الإمبراطوريةتحتمهمةمدينةوأصبحت..مق631

المدينةوازدهرتبعد.فيماجاءتالتيالرومانية

عشر،الحاديالقرنينفيالحريرلتجارةمركزاوأصبحت

الانحدارفىطيبةبدأتثم.الميلاديينعشروالثانى

فيتيفايمدينةالانوتقومعليها.الأتراك!سيطرعندما

طيبة.موقع

لملوكعاصمةكانت،القديمةمصرفيمدينةطييه

الموقعفىالنيلنهرمنقريبةطيبةكانت.كثيرينمصريين

الأقصر.مدينةحاليافيهتقعالذي

مدينةفيقائمامازالالطيبيوالمعبد،القديمةمصرفيمدينةطيبة

النيل.نهرعلىالأقصر
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منهاأميرأصبحأنإلىمهمةغيرقريةطيبةكانتوقد

الأسرةفترةوطوال..مق5202عامفيمصرعلىملكا

غالبيةجعل.م(،اق403-أ55)4عشرةالثامنةالحاكمة

آمونطيبةإلهأصبعكماأ!ا،عاصمةطيبةمنمصرملوك

المصريةالمعتقداتفيجاءكمامصرفيالوتنيينآلهةأهمرع

بعد،فيماجاءواالذينمصر،ملوكبعضجعلوقد.القديمة

مقابربناءفىاستمرواأنهمإلا،شماليةمدنفيعاصمتهم

..مق21عامفيطيبةالروماندمروقد.طيبةفيومعابد

وتوجدوالأقصر.الكرنكفيقائ!ةطيبةمعابدتزاللا

علىمصر،وملكاتملوكفيهادفنالتىالمعابد،أطلال

الأقصر.مدينةمواجهةفي،النيلنهرمنالاخرالجانب

يسمىفيماالنهر،امتدادعلى،الجروففيالقبوروتوجد

.الملوكوادي

ثعابينأكبرمنسامثعبانالطبن.فينالطيين،

بينمنالطيشثعابينوتعد.للفزعإثارةوأكثرهاأسترأليا،

المتري!،معظمهاأطوالتتحاوزولاالقاتلةالثعابينأخطر

ويتفاوتأمتار.ثلاثةمنأكثرطولهيبلغمامنهاأنغير

الجانبفيوالأسودالخالصالبنىبينالثعبانجلدلون

معأصفرأوشاحبأصفرلونذافيكونأسفلهاأماالأعلى

وفيالجديدةغينيافيالثعابينهذهوتعيش.بملرتقالية

وتوجد.بأمشراليالاند،آرنهموفىكوينزلاندأجزاءمعظم

إلىالساحليةالغاباتمنابدمتعددةكثيرةأماكنفي

فىمثلهاالطبنثعاب!توتضعالجدباء.الدأخليةالاراضى

عكسعلىذلكفيوهىبيضا،البنيةالثعابينمثلذلك

و!يكوينزلاندألحاءمعطمليويعيث!أسترالياثعابينأخطرالطين

.الجديدةغيميافيوكدلك،الشماليالإقليمفىلاندأرنهم

بدرجةوتقتاتأستراليا.فىالأخرىالسامةالثعابين

.الأخرىالصغيرةوالثديياتالزواحفرئيسية

علىوالناشرونالطابعونيطلقهاسمالور!طيه

أربعمنهاليجعلوا،واحدةمرةمطويةالورقمنصفحة

الأرقامصفحاتتقعوالظهر.الواجهةفيصفحات

الفرديةالأرقامصفحاتوتقع.اليمينعلىدائماالزوجية

.كتابمجلدمنالأيسرالجانبعلى

أربعلتعطي،مرتينمطويةصفحةالربعوقطع

مطويةصفحةالثمنوقطع.صفحاتثمانياو،ورقات

وبنية.صفحة61أو،ورقاتثمانيلتعطيمراتثلاث

نأغيراستعمالا.الأكثرهيالكتابهيئةأوالثمنقطع

حجممنشيءعلىتدللاالثمنقطعبنيةأو،الطيةبنية

مدلولذاتكانتأنهارغمالحاضر،الوقتفيالكتاب

علىيعتمدالحاضرالوقتفىالكتابفحجبم.الماضيفي

.تطوىانقبلالصفحةأبعاد

ذاتالحشراتالعادةفيبهتعرفالذيالاسمالطدفار

طويلةباسمكذلكتعرفالتيوهي،الطويلةالقوائم

ويطيرجدا.طويلةوقوائمنحيلحسمولها،القوائم

الأعشاببينعامبوجهويوجدبطيئاطيراناالمسنالطيثار

تعرفيرقةإلىبيضهاويتطورالأنثىوتبيضالماء.قرب

بجذورعامةاليرقاناتتلكوتتغذى.الدوفىيةباليرقانة

.الحبوببمحاصيلتضرآفةمنهابعضويعد،النباتات

الخشاشة.:أيضاانظر

جدا.طويلةوقوائملحيلجسملهاالطتارحشرة
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وتستخدم.العالىفيكثيرةأنحاءإلىوالبضائعالركا!تنقلطائراتتمتلكالتيالكبرىال!لمرانشركاتعاتقعلىأساساتقومالطيرانصناعة

.أعلاهالصورةفيكماالمتحدةالعربيةالإماراتفيدبي!إرالختلفةالطرانشركاتمنشركةخمسيننحو

الطديران

بصناعةالمتعلقةالأعمالكليشملمصطلحا!ا!

نأومع.ال!لمائراتوبخاصة،الجويةالمركباتوتسييروبناء

،ام309عام!!1بنجاحتتملمبالطائرةطيرانرحلةأول

كلفىالناسحي!إةفىتؤثراليومأصبحتالطائراتفإن

التيالعملاقةالطائرالظوتستيمتقريبا.العالمأرجاء

بينوالبضائعالركال!*تنقلأنالطرانشركاتتمتلكها

كما.ساعاتبض!فىالرئيسيةالعالممدنمنالعديد

أبعدإلىخرىاوالمؤنالأدويةالمروحيةالطائراتتنقل

الطائراتالمماارعونيستخدمكذلك.الأدغالوأعمقالجزر

الطرانغيرقدأ.المحاصيلورلقالماشميةوعدالحقوللبذر

الحديثةفالحرب.الحربفيالأمتتبعهاالتيالطرقأيضا

النفاثةللم!قاتلاتالفوريالهجومقدرةعلىتعتمد

سرعةعلىلقد!"رتهاالنفاثةالناقلاتوعلى،القنابلوقاذفات

الطائراتوأنواع،للمروحياتكانوقد.الإمداداتنقل

مدىعلىآسبياالطيرانفيأهميةالأخرىالختلفة

الماضية.عاماالأربعين

العالم.أنحاءنيالطائراتمنالألوفمئاتتستخدم

واحد،لملاحتتعممالحصغيرةطائراتبينتتراوحوهى

.الركابمنالمئاتلحملتتسعضخمةنفاثةوطائرات

مهاراتإلىالطائراتهذهكلوتشغيلإنتاجويحتاج

والطارينالالاتومشغليالمهندسينمنالملايين

الطرانجعلعلىالحكوميةالدوائرتعملكما.والملاحين

يسمىما،مجتمعةالأعمالهذهوتشكل.وثقةأماناأكثر

هما:أساسيانفرعانالصناعةولهذه.الطيرانبصناعة

خطوطوتشغيل،كالمحركاتوأجزائها،الطائراتصناعة

سفنوصناعةالطائراتصناعةعلىويطلق.الطران

أجهزةمنبهايتصلومامجتمعةوالصواريخالفضاء

ا!ماء.صناعةاسمإلكترونية

،ام309عامديسمبر17فيالطرانصناعةبدأت

فىالشماليةكارولينابولاية،هوككيتيمنبالقرب

أورفيلالأخواننجحاليومذلكففي.المتحدةالولايات

،الدراجاتلصنعمحلايملكانكانااللذانرايتوويلبر

منتمكناقدوكانا.العالمفيطيرانرحلةبأولالقيامفي

،الاخرونالطرانروادكتبهمادراسةبعدطائرتهماصنع

والأنفالتى،والورقيةالشراعيةالطائراتتجريبوبعد

الهوائية.



لطيرانا678

أوروبافىصغيرةمصانععدةبدأت،قليلةأعواموفي

الطيارونقامكما.الطائراتبإنتاج،المتحدةوالولايات

فيلاستخدامهاالطائراتهذهمنالعديدبشراءالمغامرون

للمشاهدين.مثيرةامشعراضيةعروض

منالطائراتشراءفىعديدةدولحكوماتوبدأت

الاستعراضاتادتوقد.صغيرةجويةقواتإقامةأجل

ماوكذلك،الأوائلالمغامرونالطارونبهاقامالتيالجريئة

صناعةنموإلى،الحربيةالطائراتفيتطورمنحدث

كبيرا.نمواالطيران

،الميلاديالعشرينالقرنمنالثلاثينياتنهايةومع

ثم.المواصلاتوسائلمنمهمةوسيلةالطائراتأصبحت

وبذلك،النفاثةالطائراتالخمسينياتفيالمهندسونطور

حملت،ام069عاموفي.أسرعبمعدلبالجوالسفرازداد

مسافر.مليون001حواشالعالميةالطجرانخطوط

علىيزيدماتحملأصبحت،الثمانينياتأواخروبحلول

سنويا.البليون

الجويةالمركباتكافةتشملالجويةالملاحةأنورغم

ولمزيد.فقطالطائراتتتناولالمقالةهذهفإنالهواء،في

الطائرةان!:الآخرينالنوعينعنالمعلوماتمن

تاريخالمقالةتتناولكما.المروحيةالطائرة،الشراعية

التحليقمجالفيبذلتالتيالإنسانيةالجهود

طيرانكيفيةتصف!كما،الطائرةوتطوربالطائرات

منللمزيد،الطائراتوصنعالجويةوالملاحةالطائرة

انظر:،الخارجىالفضاءفيالطيرانعنالمعلومات

الفضاء.رحلات

الطيرانصناعة

شعب:خمسإلىالطرانصناعةتنقسمأنيمكن

الملاحةفيالعامةالأنشطة2-.الطائراتصناعة-أ

.المطاراتتشغيل4.الطيرانخطهوطتشغيل3.الجوية

الحوية.للملاحةالمساندةالصناعات5-

وهوالطائراتصنعإلىبالإضافة.الطائراتع!ناعة

الشراعيةالطائراتالمصانعتنتج،الرئيسيالإنتاج

الولاياتوتسيطرالفضاء.مركباتوأجزاء،والمروحية

العالمى.المستوىعلىالمدنيةالطائراتصناعةعلىالمتحدة

القرنسبعينياتفيالأمريكيةالطيرانشركاتأنتجتفقد

الجويةالخطوططائراتمجموعمن85%نحو،العشرين

فيالعاملةالخطوطتلكعدافيما،العالمأنحاءفىالعاملة

،المتحدةالولاياتوفي)سابقا(.السوفييتيالاتحادطيران

وأكثر،الطائراتأجزأءبصناعةيقوممصنع003.1نحو

هذهبعضوتمتلك.الطائرةانظر:.للتجميعمصنعمائةمن

مؤسساتوهيقابفحة،شركاتمنمجموعاتالمصانع

فيتعملالتىالمصانعمنعددعلىتسيوضخمة

جدا.متنوعةمجالات

كانتفقدالسوفييتيالاتحادفيالطائراتمصانعأما

الطائراتتنتجالمصانعهذهوكانت.الدولةتمتلكها

الكتلةدولوفيالسوفييتىالاتحادفيلتستعملوالالات

الطائراتيصدرالسوفييتيالاتحادوكان)السابقة(الشرقية

والمئ.نطاقعلىالحربية

شركةعلىتعتمدفإنها،البريطانيةالطيرانصناعةأما

أنشئتالتيالبريطانيةالطرانشركةهيواحدةإنتاج

عشراتعبرالمتفرقةالشركاتمنالعديدأندماجنتيجة

هيالبريطانيةالطرانلصناعةالرسميةوالهيئة.الأعواما

كلإليهاوتنتمي،البريطانيةالطيرانشركاتجمعية

الموجهةوالصواريخللطائراتالمنتجةالبريطانيةالهيئات

تنئالتيالهيئاتإليهاتنتميكما،الطائراتومحركات

كلمهمادولئامعرضاالحمعيةوتنظموأجزاءها.موادها

وهو،الأوروبيبنظيرهبالتناوبباريسفيعامين

.للطيرانفارنبورومعرض

التيفرنساهىالطيرانصناعةفيأوروبادولوأهم

وإيطاليا.ألمانيامثلالدولمنلعددالحربيةالالاتتصدر

كلالطرانصناعةفيالأهميةذاتالأخرىالدولومن

،واليابان،والبرازيل،والصين،والهند،وكندا،أسبانيامن

منشآتفلديهماونيوزيلندا،أستراليا،أما.إفريقياوجنوب

الغالبيةفإنحال،أيةوعلى.الطائراتصيانةلأعمال

الصئوالقليلأمريكيةالجويةالخطوططائراتمنالعظمى

أوروبية.منها

منطائراتصنعفيكفاءةلهامصانعأسترالياولدى

معظمأنغير.المحركاتصناعةوكذلك،مختلفةأنواع

تصنعكانتالماضيفيأستراليافيصنعتالتىالطائرات

أجنبيتصميماستخدامعلىيعتمدنظاموهوبترجص.

إنتاجالأساسهذاعلىتموقد.مدفوعةرلمموممقابل

متقدمة.ومحركاتحربيةطائرات

اثنان،الطائراتلصناعةمصانعثلاثةأسترالياوتمتلك

سيدني.فيوواحدملبورنفي

منرئيسيةأنواعثلاثةالطائراتتنئمصانع

النقلطائرات2-.العامالطرانطائراتأ:الطائرات

الطيرانأنشطةوتتراوح.الحربيةالطائرات3-.التجاري

وخدماتالترويحىوالطرانالشخصيالطرانبينالعام

وذاتالحجمصغيرةالعامالطيرانطائراتومعظمالإنقاذ.

نفاثةبمحركاتمزودوبعضها،محركينأوواحدمحرك

التجاريالنقلطائراتأما.بالمراوحتدارمنهاالغالبيةلكن

فقط.البضائعأووالبضائعالركابلنقلوتتسعفكبيرة

،الطائراتهذهبتشغيلالطيرانخطوطشركاتتقوم
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حينعلىكبلى001و02بينيتراوحلماويتسئأصغرها

التجاريالنقلطائراتومعظم.مئاتلعدةيتسئأكبرها

أربعة.أومحرأكاتث!ثةأومحركينذاتنفاثةطائرات

والمقاتلاتال!نابلقاذفاتتشملفهيالحربيةالطائراتأما

وتديرهاالدولحكوما!تمتلكهاالتيالحربيةوالناقلات

.الطائرة:انظر.المسلحةقواتها

شركاتكلأبعضكثيرةدولفيالحكومةتمتلك

سبيلوعلى4.جزئمماملكيةأوخالصةملكيةبها،الطيران

يدشركةأس!يممعظمالكنديةالحكومةتمتلك،المثال

فيأماكندا.أ!طيرانشركةأكبروهي،الكنديةهافيلاند

يمتلكهاإلكبرىالمستالشركاتفإن،المتحدةالولايات

ولوكهيد،اايناميكسداوجنرال،بوينجع:وهي،أفراد

ويونايتد،إنترناشم!ونالوروكويل،دوجلاسوماكدونل

تكنولوج!.

فقد.السنينبم!ورالطائراتإنتاجتكاليفارتفعتلقد

للخاماتث!شادولارألفمنأقلرايتالأخواندفع

يأتكاليفأسإنالانأمالهما.طائرةأوللصنعاللازمة

تستطجعولاالدولارا،،.ملايينتبانفاثةحديثةطائرة

وحتى.نفاثةةأطاصنعنفقاتتتحملأنصغيرةشركة

الحصولسبيل!اكثيرةمتاعبتواجه،الكبيرةالشركات

أكثرأوإمركتيندجىيتمماوكثيرا.اللازمةالأموالعلى

عددهذهأدمجاعملياتعننتجوقد.التكاليفلخفض

ماكدونلشركةمثل،العالمفىالطيرانشركاتأكبرمن

الطرانكةوش!ص،شيونالنترناإوروكويل،وجلاسد

فرنسا.فيإ،الطرالصناعةالوطنيةوالمؤسسة،البريطانية

مشروعاتفيالأوروبيةالدولمنعددتعاونولقد

كونت،المثالسبيلوعلى.الطائراتلصنعخاصة

ليتقاسماش!ركةالفرنسيةوالحكومةالإنجليزيةالحكومة

شركاتمعظموتقوم.والركابالبضائعنقلتشملالجويةالعميات

النقلشركاتبعضلىوتحته،والبضائعالركاببقلالتجاريالنقل

فقط.بالشحن

وهي،الصوتمز،أسرعطائرةصناعةتكاليف

الركابلنقلالطائرةهذهصممتوقد.الكونكورد

.الطائرةانظر:.الصوتسرعةتفوقبسرعة

ومسح،الترويحطيرانتضم.للطيرانالعامةالأنشطة

ونثر،تفالهاضطوطومعاينة،الملاحيوالإرشاد،الأراضي

استخدامأيضاالأنمضطةأهمومن.المحاصيلورلقالحبوب

معظموتستخدم!للمواصلاتوسيلةالخفيفةالطائرات

داخليةبرحلاتتقومالتيالطرانخطوطشمركات

عشرينمنلأقلعادةشسعالتيالخفيفةالطائرات،قصيرة

أنهاكما،الصغيرةالمدنالرحلاتهذهمثلوتخدمراكبا.

هذهعلىوتقوم.الكبيرةبالمطاراتربطوسيلةتستخدم

الطائراتمنقليلبعدا!تعملصغيرةشركاتالخدمات

تتسعطائراتصاتالشرهذهمثلتمتلككما،الخفيفة

التجاريةالمؤسساتمنولكثيرراكبا.عشرينمنلأكثر

تستخدم،ذلكجابربوإلىبها.خاصةخفيفةطائرات

الطائرالطبيبخدمة

المؤنلقلتشمل

إلىالل!يةوالمساعدات

المنعزلةالمناطقسكان

أستراليا.فيوالنائية
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منمناطقفيوالركابالبضائعنقلفىالخفيفةالطائرات

الحديدية.والسككالطرقإلىتفتقرالعالم

لشركةالتابعةالطائر،الطيبخدماتهيئةتعد

الخاصة.الطرانلخدماتمثالأالأستراليةالملكيةالطران

المناطقلقاطنيالطىالعلاجتقدمخدمةالطائرفالطبيب

جون،ام289عامأنشاهاوقد.النائيةوالمناطقالمنعزلة

محطةأولوكانتتريجر،ألفرداللاسلكيومهندس،فلين

هوطائرطبيبأولوكانكوينزلاند.فىكلونكريفيلها

عندأو،المرضحالةوفي.ويلتشفينسنتسانت.ك

بالاتصالالشخصيقوم،طبيةاستشارةإلىالحاجة

استجابةوتكونالطائر،للطيبمركزبأقرباللاسلكي

طائرةتجهيزطريقعنأواللاسلكىطريقعنإماالطيب

توجدالعالممنأجزاءبعضوفيالمركز.إلىالمريضلنقل

لنقلخصيصامعدةطائراتتوفرالتيايإسعافخدمات

.المستشفياتإلىالمرضى

الدولمندولةكلتمتلك.الطيرانخطوطتشغيل

منكثيروفى.الأقلعلىواحداطيرانخطالغالبفي

الملاحةخطوطمنالأقلعلىخطاالحكومةتمتلك،الدول

الجوية.

هما:الجويةالخدماتمنرئيسياننوعانوهناك

لرحلاتا-2الأساسيةالمجدولةالرحلات-ا

محددةطرقعلىالأساسيةالرحلاتتعمل.الإضافية

فهيالإضافيةالرحلاتأما.محددةمواعيدلجداولوفقا

مكانإلىالسفريريدلمنالطائراتتأجيرفيهايتمالتي

المنتجعاتإلىالناسملايينعامكلفيويسافر.مخصص

.مؤجرةإضافيةرحلاتفىالسياحية

كماوالبضائعالركابالطرانخطوطمعظمتحمل

.الركابأمتعةمنمحدداوزناعادةالطرانخطوطتحمل

تحملطائراتالركابطيرانخطوطمنكثيروتشغل

الطرانخطوطمنجداالقليلأنغيرفقط،البضائع

.الركابدونالبضائعبنقلتختصالمرخصة

سببهاماليةمشاكلمنالطرانخطوطبعضوتعانى

أسعاركارتفاع،النفقاتوارتفاع،المسافرينعددانخفاض

خطوطأصحابمنالكثيرعمدالأمر،بادىءوفيالوقود.

نظاموعملالسفرتذاكرأسعارتخفيضإلى،الطران

زيادةإلىذلكفأدى،المسافرينلجذبالمحفضةالبطاقات

العشرين،القرنثمانينياتوفيالسفر.حركةفىكبيرة

وذلكالسفر،تذاكرقيمةرفعفيالطرانخطوطبدأت

التشغيل.تكاليفارتفاعاستمراربسبب

بدمجالأوروبيةالدولمنكثيرفيالحكوماتوقامت

بها،الجويةالملاحةخطوطشركاتمنأكثرأوشركتين

كما.واحدةوطنيةجويةخطوطشركةتكونلكيوذلك

فيالأوروبيةالجويةالخطوطشركاتمنكثيرتشارك

أعضاءويتعاون.النفقاتخفضأجلمنللعملهيئة

وتدريبالطائراتشراءمثلأمورفىالواحدالاتحاد

الطارين.

والمعيناتالمدرجاتالمطاراتتوفر.المطاراتتشغيل

الرحلاتتتطلبهاالتيالأخرىالأرضيةوالخدماتالملاحية

يؤهلهابمامزودةمطاراتالدولبعضفيويوجد.الجوية

فتكونالمطاراتبقيةأما.الكبيرةالطائراتمعللتعامل

الصغيرةالطائراتمعإلاالتعاملتستطيعولا،صغيرة

العامةالهيئاتبعضأوالكبيرةالمدنبعضوتمتلك.الخفيفة

المطاراتبعضأنكما.الكبيرةالمطاراتمنعددا

ماوغالباللأفراد،خاصةملكياتبمثابةتكونالصغيرة

لملاكهاخاصةمهابطبمثابةالصغيرةالمطاراتهذهتكون

المطار.انظر:.المؤسساتأوالأفرادمن

منواسعانطاقاتوفرللطيرانالمساندةالمناعات

والمطاراتالطرانلخطوطوالخدماتالإمدادات

بخدماتالشركاتبعضفتقوم.والركابوالطارين

الشحنشركاتتقومكذلكالوقود.بتزويدأوالإصلاح

وتجهزجوا.البضائعلشحنالترتيباتبعملالجوي

.للركابتقدمالتيالوجباتالغذائيةالإمداداتشركات

بالتأمين،التأمينشركاتبعضتختصذلكإلىوبالإضافة

قوانينفىالمحامينبعضويتخصص.الجويةالرحلاتعلى

الخاصةالجويةالأرصادمكاتبوتقوم،الجويةالملاحة

أحياناتوفرهالاالطقسعنبمعلوماتالطارينبتزويد

الحكومية.الطقسخدماتمكاتب

فىالطائراتمصانعبعضركزت.الصناعةمستقبل

القرنسبعينياتأوائلفىوأوروبا،،المتحدةالولايات

طائراتتتسع.كبيرةنفاثةنقلطائراتصناعةعلىالعشرين

عددأضعافثلاثةأولضعفالإيرباصأوالنفاثةالجامبو

علىوبناء.العاديةالنفاثةالطائراتتسعهمالذينالركاب

أنهاكما،التشغيلتكاليفخفضعلىتساعدفإنهاذلك،

المطاراتفيالجويالمرورحركةتخفيفعلىتساعد

كلأنزل،العشرينالقرنسبعينياتأواسطوفى.المزدحمة

طائراتوبريطانيا،وفرنسا،)سابقا(،السوفييتىالاتحادمن

الاتحادأنغير،التجاريةللخدمةالصوتمنأسرع

التىالتقنيةالصعوباتبسببالخدمةهذهأوقفالسوفييتي

الصنع.السوفييتيةالطائراتراجهت

إحدىالمهمةالمطاراتفيالجويالازدحاميشكل

منفكثير.الجويةالملاحةتواجههاالتىالأساسيةالصعاب

المرورازدحامشدةمعبكفاءةالتعامليستطيعلاالمطارات

الطائراتتضطرمثلاالذروةساعاتففي.فيهالجوي

وأبالإقلاعلهايؤذنحتىطويلةلفتراتللانتظارأحيانا
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المدنخارجاتأالمطامنالعديدبناءروعيوقد.بالهبوط

النفاثاتض!سوضاءتزعجلاوحيثالأراضىتتوافرحيت

علىلزاماأص!جحأنذلكعننتجولكن.المدنلمسكان

علما،المطاراتإل!للوصولطويلةمسافاتقطعالمسافرين

ازدحامفىشم!مببالطرقفىالسياراتأعدادزيادةبأن

المرور.

هذهلحلأ!ريقةأفضلأنالخبراءبعضويعتقد

الحجمإ+متوسطةالصوتهادئةطائراتبناءهوالصعاب

علىلمدرجاتتحتابمالاأوقصيرةمدرجاترتحتاج

ستولالنوع!،طائراتالطائراتهذهومن.الإطلاق

فتولالنوعمنطائراتأوقصيعوهبوطإقلاع)ذات

بناء،بذلكوتم!نن،(.عموديوهبوطإقلاع)ذات

هذهلتشغيلنالملىمراكزمنمقربةعلىصغيرةمطارات

والطرقإلمتراميةالمطاراتفيالازدحامفيقل،الطائرات

الخطوطخدمةفىستولطائراتبدأتوقد.الرئيسية

القرنمنالستي!كياتمنتصففيالقصيرةالداخلية

.ستول.فنظر:ا.العشرين

الطرانا!ناعةبدايةمنذالدولحكوماتاهتمت

كبرىأهميةللطائراتلأنذلكأنشطها.فيبالاشتراك

ومولتشجعتفقد،ولذلك.الحروبفيأسلحةبوصفها

أغراضلت!حقيقالطائراتتصميمتطويركثيرةدول

المدنيالطيرانتطوي!*كثيرةدولدعمتكما.عسكرية

(.عسكريةغيرلأغراضالطائرات)تشغيل

الحرصمنطلقم!!الطيرانملاحةالحكوماتوتنظم

الحكوماتلأغل!بفإن،ذلكعلىوبناء.الأمنعلى

القضاياولم!واجهة،الجويالأمنقواعدلفرضهيئات

فقدذلكإلىوبالإضاف!رو.بالطرانالمتعلقةالاقتصادية

بحيتتصممد!الجزرالتلالمناطقفيالمستخدمةالجويةالمركبات

.قصيرةمسافاتعبروالهبوطالإقلاعيمكنها

الطائراتجنسياتعلامات

لتدلوحرفا،رقماأوحرفإن،أوحرفاالمدنيةالطائراتأغلبيةتحمل

ء!لىأوالذدل!انبيأرلىعلىالجنسيةعكلامةتبمجنسيتها.على

التاليةوالحروفالأرقاموتدل.الجناحأسفلتطبعكما،الطائرةمؤخرة

قبلمنبعينهاللطائرةالممنو-"التسجيلعلامةعلىالجنسيةلعلامة

الدوليةالمدنيالطرانمنظصءفىعضودولةكلعلىويتعيندولتها.

الجنسيةعلاماتالتاليالجدولولمينجنمسيتها.بعلامةالمنظمةإفادة

الدولية.المدنيالطرانمنظمةفىالأعضاءالدولمنلبعض
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المدني.للطيرانالعالميةالمنظمةإلىالدولمنكثيرانضمت

كلفىالمدنىالطيرانتطويرعلىالمنظمةهذهوتعمل

الدولي.الطيرانسلامةعلىوالحفاظالعالمأنحاء

ومنظمالهالطيرانوكالات

فيالفيدرالىالطرانإدارةتقوم.الطيرانوكالات

وهي.الجويةالسلامةبو!!واعد،المتحدةالولايات

تطرالتيالطائراتكلباتباعهاتلتزمالتيالقواعدتصدر

الإدارةهذهأعمالأهموأحد.المتحدةالولاياتأجواءفي

فيالجويالمرورمسارفىالتحكممراكزشبكةتشغيل

كلويستخدملها.التابعةوالمناطقالمتحدةالولاياتأنحاء

ليساعداللاسلكيةوالاتصالاتالرادارالمراكزهذهمن

اتخاذعلىمنطقتهمنتقلعأوتهبطالتىالطائرات

الطيرانإدارةتقومكما.الطائرةانظر:المناسبةالمعسارات

ذلك،إلىوبالإضافة.للطارينالتراخيصبمنحالفيدرالية

إدارةمنشهادةعلىتحصلأنجديدةطائرةكلعلىفإن

هذهوتنص.بالطرانلهايسمحأنقبلالفيدراليالطران

صالحةبحالةوأنهافحصهاتمقدالطائرةأنعلىالشهادات

أخرىدوليةهيئاتبهاتقوممشابهةأنظمةوهناك.للطران

البريطانية.المدنيالطرانهيئةمثل

داخلالطرانوتطورتنظمهيئةتقريئادولةولكل

وتسجيل،المطاراتإنشاءالهيئاتهذهوتتولىحدودها.

لكثيرأن.كماأخرىمشابهةوأموراوالطارين،الطائرات

وتتولى،بالطرانتختصإداراتالمحليةالحكوماتمن

المحلية.المطاراتوصيانةإنشاء

للأمتابعةوكالة.المدنيللطيرانالدوليةالمنظمة

العامةالمعاييرتضعوهي.الدولغالبيةإليهاتنتمي،المتحدة

فيالتعاونزيادةوتحاولالأعضاء،الدولبينالجويللأمن

الدولي.بالطرانالمتعلقةالأخرىالأمور

منمجموعةتشمل.الأخرىالطيرانمنظمات

مثلا،،هناك.معينةخاصةمصالحلتخدمشكلتالهيئات

،الطائراتمصافيوهيئة،الطيرانخطوطمشغلىهيئة

الدوليةالطرانخطوطمشغلووينتسب.الطارينوهيئة

.الجويللنقلالدوليةللجمعيةالعالمبلادكلفي

الإياتا.:انظر

الطيرانصناعةتاريخ

للأمريكيينالناجحةالجويةالرحلات.كانتالبدايات

الفعليةالبدءعلامةأح!،309عام،رايتوويلبرأورفيل

هذهبعدرايتالاخوانحاولوقد.الطائرأتلصناعة

الولاياتحكومةاهتماميجذباأنالجويةالرحلات

تصميملشراءمختلفةأوروبيةوحكومات،المتحدة

بشكلبهايحلقالملأنهماينجحالمولكنهماطائرتهما،

قدرةمنثقةعلىالحكوماترؤساءيكنولم،عامرسمي

التحليهت.علىالطائرة

الخترعينمنقليلعددكان،الوقتذاتوفي

وفي.الطائراتبعضببناءأيضاقامقدالأوروبيين

الشراعيالطرانرائدقامعشر،التاسعالقرنتسعينيات

الشراعيةالطائراتمنعددبصناعة،ليلينتالأوتوالألمانى

الطيارانبدأ،ام09ءعاموفي.التجارببغرض

أولبتأسيس،فويزنوجبراييل،شارلالأخوانالفرنسيان

منصغيراعدذاوصنعا،الطائراتلصناعةالعالمفيشركة

باريس.خارجمصئصحغيرفيالطلبح!سبالطائرات

اخرونأوروبيونطيارونبدأ،سنينبضعغضونوفى

لويهؤلاءبينمنوكان.الطائراتلتصنيعشركاتإقامة

)فرنسا(،،فارمانوموريس،هنريوالأخوانبلريو،

.أو.إم.وتيرو،فردونوأليوتبئ!هاندلىوفردريك

.(نيا)بريطاسوبويث

أستراليافيديفريزكولينأعلنم،8091عاموفي

81وفى.اليمحركذاتبطائرةطيرانرحلةباولقيامه

مضمارفوقديفريزكولينحلقأم،909عامديسمبر،

مزدوجةطائرةفيبسيدنيفكتوريامتنزهفيالسباق

فيهاالتحكممنيتمكنلمولكنه،رايتطرازمنالسطح

الميكانيكيادعىذلك،إلىوبالإضافة.ينبغيكما

كيلوخمسةمسافةطارأنهفريدكوستانسالألممترالي

،مارس17فيأدليدمدينةمنقريبةمنطقةفوقمترات

صدقعلىعيانشاهدهناكيكنلمولكنأم،019عام

الساحرالممتطاع،أم019عاممارس81وفي.ادعائه

كيلوثلاثةمسافةبالطرانيقومأنهودينيهاريالمشهور

61وفيشمهود.تسعةأمامملبورنمدينةقربمترات

أمشراليةطائرةأولدويجانجونقاد،ام019عاميوليو

مدينةفيأسنانطبيبنالام،!11عام.وفيالصنع

طائرةربانشسهادةأول،هارث.إيدبليو.يسمىسيدني

أستراليا.في

عامفىالعالمفىللطيرانمهماجتماعأولعقدوقد

امشعرضتفرنسا،فيريمسمدينةم!بالقربام،909

فارمانهنريطائرةأروعهاكانطائرةوثلاثونثمانفيه

للبيعطائراتستعرضتوقد.السطالمزدوجة

كفاءةفيالثقةلازديادإشارةهذهوكانتللجمهور

.ئرةالطا

فيبالطائرةرسميةرحلةبأولرايتالأخوانوقام

علىطائرتهمابقدرةالعالمفده!قام،809عام

بالقواتالإشارةسلاحتعاقد،العامنفسوفي.الطران

رايتطرازمنطائرةشراءعلىالامريكيةالمسلحة

فىحربيةطائرةأولتلكوكانت،خاصةبمواصفات
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الأثرياءمنعددمنح،ام909عامنوفمبروفي.العالم

رايتشركةلإنش!إءقرضارايتالأخوينالأمريكيين

دايتونمدينةفىالشركةمصنعأقيموقد.الطائراتلصنع

الرئيسيالمقركال!!حينفي،الأمريكيةأوهايوبولاية

،ام909عامخريفما،وفي.نيويوركمدينةفىللشركة

صناعةفيتن،إماجلن.هواخرأمريكىمغامربدأ

كاليفورنيا.ايىمهجورةكنيسةفىوذلك،الطائرات

صناعةرائدةشركاسهأصبحت،سنواتبضعوخلال

.المتحدةالولاياتفىالحربيةالطائرات

عددأس!ام،إ!50عامفي.الأولىالطيرانأنظمة

فىالعالمىال!!راناتحادللطيرانالمتحمسينالفرنسيينمن

تنطمللاتحادالأساس!طالواجباتأحدوكان.باريس

السرعةمعدلاتحدودالاتحادوضعكما.الطيرانرياضة

.للطيرانالأخرىالقواعدوبعضوالارتفاعالدولية

الوظيفة.بهذهبالقيامملتزماالعالميالطيراناتحاديزالوما

فلوريدابولايةكيسي!يمدينةوفي،أم809عاموفي

صناعةينظمالع!لمفيقانونأولصدر،الأمريكية

كما،المحليةاتالطائ!تسجيلالقانونألزموقد.الطائرات

اإدينة.فوقتحليقهاعندوارتفاعهاسرعتهانظم

عندماام(.19-،/أ19)4الأوليالعالميةالحرب

اللإنتاخ،كانا،أوروإفيالاولىالعالميةالحرباندلعت

منالقليليعدولا،الطائراتمصانعأكبرفىحتى

منالمصانعزدتمالصرعان،ولكن.السنةفيالطائرات

المتحاربة.الأمماحتياجاتلتلبيةإنتاجها

الطائراتصناعةأنتج!،الاولىالعالميةالحربوخلال

عاموبحلول.طائماةههو...منأكثرالبريطانية

شخص.00.035طنحوالصناعةهذهوظفتام،189

011بنحوام179عامالحربالمتحدةالولاياتودخلت

صناعةفيالتجميعخطوطوحولت،حربيةطائرات

.الطائراتلصناعةتجميعخطوطإلىالأمريكيةالسيارات

نصيبهأورفيلباع،ام219عامرايتويلبروفاةوبعد

رايت.اسمتحت،جالإفواصلتالتيرايتشركةفى

التصميمحديثةثاتمحرالطائراتمصانعواستخدمت

أنتجوقدالجو.ةيالقنابلوقاذفاتالمقاتلاتلر!

بيجوهاندليفرمانأمثالا،المعروفونالأوروبيونالمصنعون

مصنعوناشتهركا!ا.الطائراتهذهمنكثيراوفوازون

مورينمنهم،اطصبيةالطائراتبإنتاجآخرونأوروبيون

)ألمانيا(ويونكرز9صوفو)فرنسا(ونيوبورتسولير

وفايكرزوشورتوهوكرهافيلاندوديوبريستول

قدالمصممونأ!ان،أم919عاموبحلول)بريطانيا(.

فايمي،فايكرزيطانيةالبمالقنابلقاذفاتمنهاطائراتصنعوا

المحيطعبورعلىةالقادا)4-حل!(الأمريكيةوالكورتيس

الأطلسي.

علىللطائراتاشتانشمرأسستأم169عاموفى

بوينجشركةلاهماأو،المتحدةللولاياتالغربيالشاطىء

هيوالأخرى،سياتلمدينةبويئفىوليمألسصمهاالتي

لوكهيدومالكومآلانالأخوانأقامهاالتيلوكهيدمؤلسسة

أصبحت،الوقتوبمروربكاليفورنيا.برباراسانتامدينةفي

العالم.فيالرائدةالطائراتمصانعمنالشركتانهاتان

الأولى.العالميةالحرب؟الجويةالقواتانظر:

رايتالأخوانكان.الأولىالجويةالحطوطشركات

فىالركاببنقلأحيائايقومونالأوائلالطيارينوبعض

للطائراتالأولىالمصانع

الفرنسىالمصنعهذامثل

عدداأنتجتأم(9)80

،الطائراتمنمحدودا

يكادضيقنطاقوع!

تماما.يدويايكون

العالميةالحربوبالدلاع

4191)لأولىا

نتاجإبدأ(م8191

علىالحربيةالطائرات

كانتوقدوأسع.نطاق

قبلتستحدمالطائرات

الرياضيةللأغراضالحرب

.خاصبوجه
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وهذا.الجويةللملاحةالأولىالأيامفيالسياراتسابقتالطائرات

أوهايوبولايةكولمبوسمدينةفى،ام419عامفىنظمالديالسباق

والمغامرأولدفيلدبارليالمتسابقلير،كالىالأمريكيةالمتحدةبالولايات

لمألهلدرجةبينهمامتقارلةالمهايةكات.بيتشىلينكول!رالطب

ممهما.الفائزيميزأدأحديستطع

طائرةنقلتام،019عاموفى.قصيرةجويةرحلات

مدينةمنالحريرمنكجم32رايتللأخوينتابعة

وربما،الأمريكيةأوهايوبولايةكولمبوسمدينةإلى،دايتون

عاموفي.التاريخفىجويشحنأولذلككان

منتظمجوينقلأولالمتحدةالولاياتفىبدأ،أم419

فقط.أشهربضعةإلايستمرلمولكنهالعالمفيللركاب

طائرةجانوستونىويدعىالطيارينأحدأستعملوقد

فلوريدا.فيتامباخليجعبرالمسافرينلنقلصغيرةمائية

،ام189عاممايو51فى،الأمريكيةالحكومةبدأتوقد

حيث،العالمفيبالجوالبريدلنقلالدائمةالخدماتأولى

مدنبينالبريدبنقلالمسلحةالقواتمنطيارونقام

وواشنطن.،وفيلادلفيا،نيويورك

الطائراتمنالألوفالأولىالعالميةالحرببعدتوافرت

عامففي.المدنىالطرانمجالفيللاستعمالالحربية

مالتأسيسللقنابلالقاذفةالطائراتاستخدمق،ام919

فىالركابلنقلصغيرةجويةخطوطشركة02منيقرب

الدولمنالعديدوفىوبريطانيا،وألمانيا،فرنسا،منكل

شركةالجويةالشركاتهذهبينومن.الأخرىالأوروبية

خطوطشركةأولتعتبر،فارمانوموريس،هنريأنشأها

اممتخدمتحيث،العالمفىالمنتظمللنقلعالميةجوية

برحلاتالقيامفيللقنابلالقاذفةالقديمةفارمانطائرات

وبروكسل)فرنسا(باريسبينالمسافرينلنقلأسبوعية

المنتظمللنقلعالميةجويةخطوطشركةأولأما)بلجيكا(.

بنقلتقوموكانتام919عاماسستفقدبريطانيا،في

اتحدت،أم429عاموفى.وباريسلندنبينالمسافرين

وكونت،الخاصةالبريطانيةالطرانشركاتمنمجموعة

الشركة،هذهقامتوقد.الإمبرياليةالجويةالخطوطشركة

العالميةالمساراتمنكبيرةشبكةببناء،الحكومةمنبدعم

العشرين.القرنمنوالثلاثينياتالعشرينياتخلال

شمركاتمنالعديدكانأم،429عاموبحلول

أوروبية،دولة71فىالمسافرينبنقليقومالجويةالخطوط

زالوما.الجنوبيةوأمريكاوأ!مترالياإفريقيافىوكذلك

بينهاومنالانحتىيعملالشركاتهذهمنالعديد

سابيناوشركةالهولنديةالملكيةالجويةالخطوطشركة

)ألمانيا(لوفتهانزاوشركة)بلجيكا(العالميةالجويةللخطوط

)أستراليا(.كانتسوشركة

الجويةالخطوطخدماتبدأت،ام219عاموفي

نورمانعرضالحكومةقبلتعندماأستراليا،فيالداخلية

دربى،مدينتىبينأسبوعيةنقلخدماتبتقديم،بريرلى

أسس،أم029عاموفيأستراليا.غربيوجيرالدتون

معبالاشتراك،ماكجينس..جىبىوشريكهفي!قهدسون

عامنوفمبروفيكانتس.شركةكوينزلاند،فىالغممرعاة

مدعومعقدعلىكانتمم!شركةحصلتام،229

تشارلفيل،مدينتيبينخدماتخطلتشعيلحكوميا

الثلاثةالمحركاتداتدورد،الطائرةمثلالأولىالركابطائرات

نإالد!ء.أحلمىالمعاطصيرتدونركاب01لحوتحمل)أعلاه(،

شركاتأوائللإحدىتابعةكالتالتلاثةالمحركاتذاتالطهائرةهده

قصيرةالرحلاتكالت.المتحدةالولاياتديالناححةالجويةالحطهوط

الطرانكادفقد،للركاببالسمبةأما.مريحةغيرالأحيانبعضوفي

المعامرة.م!ضربا
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اشتركت،م21491عاموفيكوينزلاند.في،وكلونكاري

الإمبرياليةسويةالج!الخطوطشركةمعكانتسشركة

وأستراليا.بريطانيابينجويخطأولافتتاحفيالبريطانية

كشركاتولى6إاالجويةالخطوطمعظمتأسعستلقد

منتصفبدايةف!!اتجهتكثيرةحكوماتلكن،خاصة

منأكثرأوكتيندمممرإلىالعشرينالقرنعشرينيات

وطنيةشركةلتشمالالخاصةالطيرانخطوطشركات

البريطانية.الإإبرياليةالجويةالخطوطشركةغرارعلىكبيرة

القرنعش!سرينياتبدايةمع.الجويةا!للاحةتطور

لنقلالجويةا،طوطشركاتتستمرلم،الميلاديالعشرين

جذبأستطاعتهاالعدموذلك،قليلةشمهورسوىالركاب

نأالناسمعظماعتب!ساالعملاء،منكافعدد

الهدفكانوقد.آمنةنقلوسيلةلاخطرةرياضةالطران

خدماتتطوير،والجويةالملاحةمنللحكوماتالأسالم!ى

طائراتقيادةألىليلاالطارينومساعدة،الجويالبريد

علىضوئيةكشاق،توضعثم،المكشوفةالقديمةالبريد

،الطائرةمعسارف!!الواقعةالمطاراتفىمحددةمسافات

كم.08بعدعلىكشافكلرؤيةيمكنبحيث

نقلوخدمات!الجويالبريدخدماتتطورتوقد

العشرين.أهرناعشرينياتفيمطرداتطورا،الركاب

الأمريكيإلجوية،الخطوطمنالنوعهذاملاكأحدوكان

عاموفي.اليماراتمصانغصاحبفوردهنريالمعروف

يحملجوي،كطأولللطيرانفوردخطأصبحابم،269

جمئكانتقليل!ؤ،أشهرغضونوفى.الامريكيالبريد

فيالبريدبمقلام،189عامبدأتالأمريكيةالجويالبريدطائرات

إلىلنقلهبالبريدحال!لوهيالطائرةالصورةوتبين.المتحدةالولايات

وقد.الحدمةهذهرحلاتأولىفي،ام239عامالأخرىالقارات

عامالمتحدةالوألأياتفيالبريدبسقلالخاصةالجويةالحطوطبدأت

.ام269

عبررحلاتفيالركابحملفيبدأتالعملاقةالمائيطالطائرات

استخدمت،ام939!اموفي.العشرينالقرنثلاثينياتفيالمحيط

413البويخجطائرةكانأصبادالعالميةالأمريكيةالجويةالخطهوطشركة

.القاراتعبرالمنتظحةرحلاتهالبدء-أعلاه-الموضحةكليبر

المدنبينجواامبريدتحملعشرةالإحدىالشركات

الخطوطبعضبدأتكما،المتحدةالولاياتفيالرئيسية

الخطوطحملت،ام269عاموفيأيضا.الركابنقلفي

وفي.راكب6).00حواليالمتحدةالولاياتفىالجوية

0002004منأكثرالخطوطهذهحملتام،039عام

شخص.

أوائلخلالالنموؤىالجويالنقلاستمر.الصناعةكلو

كان،ام359عامبدايةومع.العشرينالقرنثلاثينيات

هي:،داخلية!برانخطوطأربعةالمتحدةللولايات

الشرقية،الجوية.والخطوط،الأمريكيةالجويةالخطوط

اليوم)المسماةوالغربيةللقاراتالعابرةالجويةوالخطوط

.المتحدةالجويةوالخطوط(،العالميللنقلالجويةالخطوط

خطوطمنكلاحجماالأصغرالجويةالخطوطوشسملت

وكانت.الغربىالشمالوخطوطدلتا،وخطوط،برانيف

واحدةرئيسيةدوليةجويةخطوطشركةالمتحدةللولايات

الأيرلنديةالطرانر7خطوانشئتوقد.أميركانبانهي

خطبريطانياومدت.أم369عامإيرلندافيإيرلنغاس

الهندعبرليعملالإمبرياليةالجويةالخطوطشركةخدمات

أنشأتكماإفريقيا.وجنوبوأمشرالياوالملايوبورماإلى

خطوطشسبكةلوفتهانزاالألمانيةالجويةالخطوطشركة

وتوحدت.الجنوبيةوأمريكاآسياوفىأوروبافىموسعة

الجويةالخطوطشركةلتكونفرنسيةشركاتخص!

شركةأولوتأسست.ام339عامفرانسإيرالفرنسية

للطرانمصرشركةوهيمصر،فيعربيةجويةخطوط

مؤسسمةوتأسست.ام349عامحربطلعتأسسهاالتى

تأسعستوقبلها،ام459عامالسعوديةالجويةالخطوط
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وتوالى.السوريةثماللبنانيةالأوسطالشرقطيرانخطوط

العربيةالأقطاركافةفىالجويةالخطوطإنشاءذلكبعد

لاستقبالالمجهزةالمطاراتمنالعشراتبناءذلكواقتضى

سنويا.الركابملايينوسفر

وأكبرسرعةأكثرطائراتعلىالطلببزيادةووفاء

مثلطائراتإنتاجفىالطائراتمصانعبدأتحجما،

نإوما-3.سيديودوجلاس،الأمريكية472بوينج

حتى،أم359عام-3سيديدوجلاسالطائرةظهرت

بدأتكما.العالمفىشهرةالنقلطائراتأكثرأصبحت

المتحدةالولاياتفيمارتنشركةبينهامنشركاتعدة

فىشورتوشركةمارييتا(،مارتنمؤ!سسةالان)المسماة

قوارباسمعليهاوأطلقمائيةطائراتصنعفيبريطانيا،

أولىلتسييرالطيرانخطوطاستخدمتهاوقد.طائرة

العشرين.القرنثلاثينياتفيالمحيطعبرالركابرحلات

أيضاالثلاثينياتفياخرىجديدةشركاتبدأتكما

المتحدةوالشركةالجويةللملاحةأمريكاشمالشركةمثل

وقدالمتحدةالتقنياتشركةباسمالآنالمعروفةللطائرات

وويتني.براتآلاتصناعةالشركاتهذهتولت

العشرين،القرنثلاثينياتمنالأخيرةالأعواموبحلول

أنحاءأغلبفيمهمةنقلوسيلةأصبحقدالطيرانكان

نحوأم،389عامالجويةالخطوطحملتفقد.العالم

ثلثهممنأكثراستخدم،العالمفيراكبمليون.53

الأمريكية.الطرانخطوط

العشرينالقرنثلاثينياتأواخرفيلأسترالياوكان

التقدممنعاليةدرجةعلىداخليةجويةخطوطشبكة

لىاولمسافر-ميل

روادمنأسرةوهيهوليمانالأسسفقد.والنجاح

للخطوطالوطنيةالشركةأستراليا،فيالأوائلالطران

ريجينالدأنشأ،ام369عاموفي.الأستراليةالجوية

فيكتوريافيالنقلعرباتعلىيعملكانالذي،آنسيت

انسيت.الجويةالخطوطشركة

حرمتام(.أ-459)939الثانيةالعالميةالحرب

صناعةالأولىالعالميةالحربأنهتالتي،السلاممعاهدة

عدةأنشئتفقد،ذلكومعألمانيا.فيالحربيةالطائرات

بينهامنكان،العشرينالقرنعشرينياتفىألمانيةمصانع

،الثلاثينياتمنتصفوفي.ومسرزشميتهاينكل،شركتا

وبعض،مسرزشميتوشركةهاينكل،شركةأنتجت

الالافويونكرز،فوكرأمثال،القديمةالألمانيةالشركات

الجويةالقوأتلحسابسراوالمقاتلات،القنابلقاذفاتمن

هاجمتأم،939عامسبتمبرمنالأولوفى.الألمانية

الثانية.العالميةالحربوبدأتبولنداالألمانيةالقنابلقاذفات

يدفىالأخرىتلوالواحدةالأوروبيةالدولوسقطت

لتحاربتقريبابمفردهابريطانيابقيت،النهايةوفى.الألمان

مثل،البريطانيةالشركاتفأسرعت.الألمانيةالجويةالقوات

فيوفايكرز،وهوكر،بيج،وهاندليهافيلاند،وديأفرو،

الحربية.الطائراتمنإنتاجهازيادة

نحوالمتحدةالولاياتأنتجت،ام939عاموفي

واليابانألمانيامنلكلكانحيث،حربيةطائرة001.2

ميتسوبيشيشركةأنتجتوقد.حجماأكبرجويةقوات

وبعد.الشهيرةزيروالمقاتلةمنها،حربيةطائراتاليابانية

،أم149ديسمبرفيالحربالمتحدةالولاياتدخول

المتحدةالولايات

ل!،05

03913591049145910595519106916591079175910891859109915991

المتحدةالأم،المدليللطيرادالدوليةالمطمةالمصدر

السرات!يمصمةالسوييكيالاتحادإحصاءاتالصير.عداماالمدىللطيرالىالدوليةالممطصة!يالأعصاءالدولكلالعالىيشحل+

مأ99رأ0791عاسلير

الجويالنقلحركةنمو

البيانيالخطيوصح.للمسافرين

المسافريننقلحركةفيالزيادة

الولاياتوفي،العالمفي

.ام039عامسذالمتحدة

نقلحركةأدويلاحظ

إلىبالنسبةولاسيمااهسهافرين

ارتفعتقدالعامالإجمالي

.أم65!عاممنذكبيرلشكل
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أكثراشتركتف!يد،كثيراالأمريكيةالطائراتإنتاجازداد

المتحدةالولاياتلإمداد!ضخمةمحاولةفيشركة04من

منكثيروسدحتوقد.الحربيةبالطائراتوحلفائها

عاموبحلول.أيينإضاعمالأووظفتمصانعهاالضركات

نقلطائرة000.001حوالىإلىالإنتاجوصل،ام449

كانت،الحربوبانتها،.العامفىومقاتلةقنابلوقاذفة

000.003منأكث!أنتجتقدالمتحدةالولاياتمصانع

واليابانإبريطانياألمانيا:مثلدولكانتكذلك،طائرة

منالآلافأنت!جتقد)سابقا(السوفييتيوالاتحاد

هىالطائراتصناممةكانتالحربفخلال.الطائرات

الحرب،الجويةالقوات!انظر:.العالمفيالرائدةالصناعة

الثانية.العالمية

عامنفاثةطائرةأولأقلعت.للطيرانجديدعصر

،ام419عاميفيأخرىتجريبيةنماذجوتلتهاام،939

منكلأنتجتالثا،العالميةالحربوبانتهاء.أم429

عاملة.نفاثةاتطائماالمتحدةوالولاياتوبريطانيا،ألمانيا،

تصلحلاميمغيرةحربيةطائراتسوىتكنلملكنها

الشركاتأنت!جت،الحربنهايةوبعد.الطرانلخطوط

تستطيع،الدفعمروحإ؟كبيرةنقلطائرات،الأمريكية

تزويدهاإعادةدإنمتراتالكيلوآلافلمسافةالطيران

والطائرة-7سيديدوجلاسالطائرةمنهابالوقود،

كونستليشن.سوبرلوكهيد

الجويةالخطوطشركةبدأتام،529عامفي

علىللركاببرحلاتالقيامالبحار،وراءلماالبريطانية

أنهغيرأثوميت،هافيلاندديطائراتهينفاثةطائرات

الجو.فىمنهاعددانفجاربعدالطائراتبهذهالعملأوقف

مماالطائرةهيكلفيكثيرةعيوباالباحثوناكتشفوقد

تصميمإنتاجإلىهافيلاأ!ديشركةفيالمهندسيندعا

الخطوطشركةاستضدمت،ام589عاموفيلها.محسن

هافيلاندديطائراتالبحار،وراءلماالبريطانيةالجوية

المحيطعبرللركابنقلخدماتلبدءالجديدةكوميت

أنتجت،العشرينالقرنخمسينياتأواخروفي.الأطلسى

ناجحةنفاثةنقلطائرارتكذلكالامريكيةالشركات

أنجحهاوكان،الدوليالجويالنقلتصدرتماسرعان

وفى،الأطلسىعبرالخدمةبدأتالتي707البوينج

.الطائرةانظر:.ام959عامالمتحدةالولايات

تحدياتإلىالنفاثةالطائراتاستخدامفىالبدءأدى

002لنحوالضخمةالنفاثةالطائرةتتسعحيث،جديدة

خسائرفييتسببمنهاالواحدةتحطمفإنثمومن،راكب

مخاطرنشأت،ذأكإلىوبالإضطفة.الأرواحفيظد!

سرعةفيالزيادةبسببمطالجويةالممراتعلىجديدة

استدعىوقد.قبلذيعنأعدادها،فىوالزيادة،الطائرات

الوكالةمثلعديدةمنظمةهيئاتتشكيلضرورةذلك

التيالوكالةتلك،المتحدةالولاياتفيللطرانالاتحادية

الجويةالسلامةقواعدوتنفيذتحديدصلاحيةأعطت

تسميتها،أعيدت،أم679وفي.الجويالمروروإجراءات

الجوية.للملاحةالاتحاديةالإدارةفسميت

نشأة،الصغيرةناتدمإلشرعملياتنئكنوقد

الخمسينياتفىالضخ!كةالطيرانشركاتمنالعديد

،ام679عاموفي.العشرينالقرنمنوالستينيات

.الجويالشحنحركةكلو

حركةنموالبيانيالخطيوضح

عاممنذالجويالعتمحن

أصبححيثام،!45

علىالحصولبالإمكاد

لتلكالصحيحالإجمالي

كمياتزادتلقد.الحركة

عاممنذكبيربشكلالحمولة

الحطفيتجدكذلكأم،069

الجويالشحنحركةنموالبيانى

وهي،المتحدةالولاياتفي

الشحنإحماليرلغتعادل

تقريبا.العالميالجوي

:المصدر

يشل+

عايير

-المتحدةالولايات"العالم

199؟
21،4"

رزل!-

9915991"91ول8ا!ول؟ء0791167ء69-،5590691؟591"38.91،4499،؟391

.المتحدةالأم،المدليللطيرادالدرلية

السواتدىمممةالسو!متيالاتحادإحصاءاتالصير.عداماالمدليللطيرادالدولةالممطمةديالأعصاء9لد9ولاكلأ
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الطرانعناعةفيمهمةتوالييخع

طيراررحلةبأولرايتوويلبرأورفيلالأمريكيانقامأم39

العالم.فيناححة

لصناعةشركةأوللويزدوحابرييلشارلالفرنسيانأنشأأم509

.الطائرات

طيرادرحلةبأولديومولت-سالتوسألرتوالبراريلىقامام659

أوروبا.فىعام

مديةفىالعالملىللطائراتدوامعرصأولأقيمأم909

!رسسا.فيريمس

بيربايتامباعبرالعالملىالمحدولةالحطوطاولبدأتأم419

الخطهذاأنعيرفلوريدا،ولايةدىوتاماشسبرجسانت

أشهر.لمضعةإلايستمرلم

القواتطياريالمتحدةأسلاياتاحكومةاستحدمتأم819

جوا.البريدلمقلدائمةحدمةأولفىللبدءالمسلحة

الناححةالمجدولةالجويةالحطوطرحلاتأولىتشغيلبدأم9191

الحر!فىالقناسلقادفاتفيهاامشخدمتوقدأوروبا،في

عليها.تعديلاتإجراءمعالأولىالعالمية

،للطائراتدوجلاسوشركة،ماكدونلشركةاندمجت

كما.دوجلاسماكدونلمؤسسةذلكعنونشأ

روكويلوشركة،الأمريكيةالشمالشركةاندمجت

الشمالمؤسمسةالاندماجذلكعنونشأستاندرد،

عامالمؤسسةاندمجتثم)روكويل(،الأمريكية

ذلكعنونشأ،الصناعيةروكويلضمركةمع،ام739

.إنترناشيونالروكويلمؤسسة

عامففىأيضا.الطيرانخطوطاندمجتكما

اجةالإمبرياالجويةالخطوطشركةتسميةأعيدت،أم049

وراءلماالبريطانيةالجويةالخطوطشركةفأصئاسمها

الجويةالخطوطشركةانشئتام،469عاموفيالبحار.

الجويةالخطوطشركةمحللتحل،الأوروبيةالبريطانية

والأوروبية.الدأخليةالخدماتفىالبحاروراءلماالبريطانية

العشرين،القرنسبعينياتوأوائلالستينياتأواخروفي

ابتلعتهاإذالمستقلةالبريطانيةالجويةالخطوطبعضفشلت

شركةاندمجت،ام739عاموفى.أخرىطيرانخطوط

الجويةالخطوطوشركة،الأوروبيةالبريطانيةالجويةالخطوط

الخطوطشركةذلكعنونشأالبحار،وراءلماالبريطانية

شركةأصبحت،ام879عاموفي.البريطانيةالجوية

تماما.خاصةشركةالبريطانيةالجويةالخطوط

اختطافأصبح،العشرينالقرنستينياتوفى

وفى.خطيرةمشكلةيشكلالجويةالقرصنةأو،الطائرات

العالممنمكانكلفيالختطفونقام،ام079عام

علىالطيارينوإرغامطائرةتسعينمنأكثرباختطاف

كانماوغالبا،لوجهاتهممخالفةأماكنإلىالطرأن

م9191

م3391

م5291

م9591

م0791

م7691

م2991

م3991

جويلسباقأولفيممميتكيثروسالأسمراليادلا

دارود.ومدينةلنددبينطويلةلمسالات

السطحالأحادية742الأمريكيةالمويمجطائرةكان!

فيطائرةأولبالكاملالمعدنم!المص!وعةالمحركيندات

حديتة.حويةحطوط

المحاروراءلماالبريطانيةالحويةالحطو!شركةلدأت

استحدامفيالبريطالية(الحويةالحطوطشركة)حاليا

.الركا!لقلفيكوميتهافيلالدديالمفاثةالطائرات

الخدمة.7(،7)الموينجأمريكيةلفاتةطائرةأولدحلت

حدماتآم()لادأميركادبادالعالميةالجويةالحطوطبدأت

.747لالبوينج)الجاممو(الضحمةالمفاتةالطائرات

الحطوطولتحركة،الفرنسيةالحطوطشركةبدأت

تفوقبطائراتالركابنقلخدماتأولىالبريطمانية،

.الصوتلصرعة

إفلاسها.أمير!!اندالى!ركةأعلمت

.747طرازمن0001رقمبويئطائرتهاشركهلاعت

القرنثمانينياتوفى.أخرىدولإلىالاختطاف

نسفتحيثحقيقياخطراأصئالتخريب،العشرين

للنقلالتهديدهذاوأدىرحلاتها.أثناءعدةطائرات

،المطاراتفيالأمنيةالإجراءاتمنالمزيدإلىالجوي

الجهاتبينالتعاونمنأكبرقدراوأصئيستدعي

مقاومةأجلمنوذلك،الدولكلفيالختصةالقانونية

الاختطافضدقوانينالدوللمعظمأنوالواقع.الإرهاب

،لأخرىدولةمنتختلفالقوانينهذهلكن،والإرهاب

بمحاكمةتقومالتيالدولةأختيارحولالنزاعينبعهناومن

الاختطافعملياتفيالمتورطينالختطفينومعاقبة

بعقدالمدنىللطرانالدوليةالمنظمةقامتوقد.الدولية

كما،الاختطافموضوعلتناولومعاهداتاجتماعات

بينالاختطافقوانينفيالاختلافمسألةمعالجةحاولت

بعداالدوليالإرهابازديادأضافولقدالأعضاء.الدول

.الاختطافانظر:.الاختطافللأزمةمرعبا

قدالنفاثةالطائراتكانت،أم079عاموبحلول

الجويةالخطوطمعظمفيالمروحيةالطائراتمحلحلت

)بانأميركانبانأصبحت،أم079عامففي.الرئيسية

النفاثةالطائراتتستخدمجويةخطوطلغسركةأولام(

البوينجالنفاثةالطائرةبتشغيلوذلك)الجامبو(،الضخمة

وبريطانيافرنسامنكلبدأت،ام769عاموفي.747

كما،الصوتمنالأسرعالكونكوردالطائرةاستخدامفى

طائرةصنعفيالمتحدةالولاياتبويئفىشركةبدأت

توقفالمشروعهذاأنغيرالصوتسرعةسرعتهاتفوق

.الطائرةانظر:أم.719عامفي
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

.والمواصلاتالنقلبمالطائرةانظر:

جمترا

كالتاسرايتالأحوان

هاموندجلن،كيرتيسولزدونالد،دوجلاس

ألبرتأدوي!،لينكبروكوديفألكسندر،سيفيرسكىدي

روباردهوارد،هيوزلوفتمتهىإيفايجورإ،سيكورسكي

هيرمانأنتونيفوكر،

صلةذاتأخرىمقالات

الجويةالقواتالصناعةالجويالبريد

المطارالكبرىالدائرةطريقالنفاثالتيار

والمواصلاتالنقلالاختبارطيارالنفاثالد!

الرادار

الموضوعصرعنا

الطيرانمناعة-1

المطاراتتشغيل-دالطائراتصناعة-أ

للطيرانالمساندةالصناعاتهـ-للطيرانالعامةالأنشطهة-ب

الصناعةمستقبل-والطيرانخطهوطتشغيلج

ومظماتهالطيرانوكالات-2

الطيرانوكالات-أ

المدنىللطرانالدوليةالمشظمةب

الأحرىالطرانمنظمات-ح

الطيرانصناعةتاريخ-3

الجويةالملاحةتطهورهـ-البدايات-أ

الصناعةممو-والأولىالطرانأنظمة-ب

الثانيةالعالميةالحر!زالأولىالعالميةالحرب-ج

عصرجديدللطرانحالجويةالخطوط-شركاتد

الأولى

الطائر؟الطبيبخدمةما

لأولواسعنطاقعلىالطمائراتإنتاجالطائراتمصمعوبدأمتى-2

مرة؟

المدلي؟للطرانالدوليةالمنظمةإدارةمهامما-3

الرحلاتعنالاساسيةالمجدولةالرحلاتتختلفشىءأيفي-4

المجدولة؟غيراللإضافية

؟للطائراتدولطمعرضأولإقامةتممتى-5

السعودية؟الجويةالحطوطأنشئتمتى-6

الفاثة؟الطائرأتاستخدامخلفهاالتيالتحدياتما-7

فيالزحامحدةتخفيفعلىتساعدالتيالطائراتأنواعما-8

وكيف؟؟الكبيرةالمطارات

وأين؟؟العالمفيالطائراتلصناعةشركةأولأنشأم!-9

؟القاراتعبرالركابلمقلرحلةأولتشغيلتممتى-01

الفضاء؟صناعةما-11

الأطلسي؟ألمحيطعبرالركابلنقلجويةرحلةأولبدأتمتى-21

الضحمةالنفاثةالطائراتاستخدمتجويةخطهوطأرلأسمما13

)حامبو(؟

فيالبريالحيوانانظس:.الساقالأحمرالطيطوي

دطور(.)1العربيةالبلاد

البريالحيوانانظر:.الساقالأحصرالطيطوي

)الطيور(.العربيةالبلادفي

البلادفيالبريالحيوانان!ر:الصغير.الطيطوي

)الطيور(.العربية

يعيش.الجنوبيةبأ.!ريكاالصغيرةالقرودمننوجالطيطي

نهرحوضفي،زونالأطفيالاستوائيةالامطارغاباتفي

الططيوإناثذ،كورإن.البرازيلشرقيوفىأورينوكو

سم4.إلى03منطولهاويباتقريبا.الحجمفيمتساوية

كيلوجراماتزنأز!اكما.سمه.إلى3همنوذيلها

يعيع!.أسودأومصحربنىأورماديفروولها،واحدا

وحيواناتض.الأرعلىوأحياناالأشجار،علىالططي

تأكلأنهاإلا،بالفاكهةأساسيبشكلتتغذىالطيطي

والحشرارت.الشجرأوراقأنواعمنكثيرا

ذكرمنتتكونءائليةمجموعاتفىالططىيعيمق

العائليةالمجموعةوتستخدمونسلهما.النمومكتملىوأنثى

مجموعاتضدمناطقهاعنللدفاعمختلفةنداءاتعدة

،عامكلواحدتزاوجموسموللططي.الأخرىالطيطي

بالمولودالوالدانويعتني.فقطواحدامولوداالأنثىوتلد

سنواتثلاثإلىسنتينمنعمرهيبلغوعندماالجديد.

أخر!،.أسرةلتكوينأسرتهالططييترك

بينالقردهذاويعيشالجنوليةأمريكاقرودمنصغيرقردالطيطي

الفواكهالطصويقتاتالأمطار.تمبتهاالتيالاستوائيةالعاباتأشجار

.الحشراتوبعضالشجروأورأق
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يسمى،عادةغريبااجتماعياسلوكاالطيطيقردةتظهر

منأربعةأوثلاثةأواثمانيجلسحيثبمالذيلمواءمة

حلزوني.ضمكلفيأذيالهاوتلف!غصنعلىالططي

.النومأوالراحةأثناءذلكالطيطيويفعل

منالجنوبيةأمريكاقرودمنكثيرةأنواعاالناسيصطاد

بسببالططيقردةيقتلونلاذلك،ومعالغذاء،أجل

الصقورهيالطيصأعداءأكبرأنإلاحجمها.صغر

.الأخرىالمفترسةوالطيور

المرراء)ررايهالميزياء(،)الفوتولما!الضوءانظر:ا!.

ب!!)العلاقةاللونقزح(بمقوسيتشمك!!)كيفقزحقودر(بمالحديثة

المنشور.والضوء(بمالألوالى

يصف.التربةأنواعمعظمفيموجودةمادةالمن

جداصغيرة(جسيمات)أيذراتبأنهالطعينالجيولوجيون

أبعاد)مقياسميكروميتراتأربعةمنأقلحجمهاالتربةمن

مادةأيضاتعنىالطينكلمةالقطر.في(الدقيقةالأجسام

السليكاتمعادنمنمعينةأنواعمنمكونةالأرضمن

التعرية.بعواملتكسرتالتي

جداصغيرةجسيماتمنأساساالطينيشكون

بالماء.مغامرتبطةوالسليكاالألومينامنالشكلصفائحية

مختلفة.ألواناتعطيهأنيمكنالطينفيمختلفةموادتوجد

الطينيكسبأنيمكنالحديدأكسيد،المثال!مبيلفعلى

مختلفةظلالآفتعطىالكربونيةالمركباتأماالأحمر.اللون

.الرمادياللونمن

سبيلعلى.الزراعةفيحيويادوراالتربةفيالطينيؤدي

يتطبهاأخرىوغازات)الأمونيا(النشادرالطينيمتص،المثال

بالخصباتالاحتفاظعلىأيضاالتربةيساعدكما.النباتنمو

تحتفظأنللتربةيمكنلاوبدونهالسماد.يعطيهاالتي

الزائدةالطينكميةحالأيةوعلى،عامتلوعامابخصوبتها

خلالوالماءالهواءحركةوتمنعوثقيلةجامدةالأرضتجعل

بطريقةيتفاعلكلاهما،الطينمنعاماننوعانهناك.التربة

ويزدادينتفخللتمددالقابلالطينبالماء،يمتزجحينمختلفة

منكبيرةكميةامتصاصيمكنهكماالماء.إليهيضافحين

القابلغيرالطينأما.سائلإلىيتحولأنهلدرجةالماء

حينسائلإلىيتحوللاولكططريا،لينافيصبحللتمدد،

عاملاللتمددالقابلالنوعالنفطصناعةتستحدمبالماء.يمتزج

.البترولتكريرعمليةفىكيميائيا

القابلغيرالطينالسيراميكالفخارصناعةتستخدم

وبلاطوالخزفوالفخارالطوبقوالبصناعةفيللتمدد

صناع،المثالسبيلعلى.كثيرةأخرىومنتجاتالأسمنت

يريدونشكلأيفيالرطبالطينيصبونوالخزفالفخار

تصنعأنيمكن.حزفيةأوفحاريةرهريةلعملالطهينيستحدمالفنان

ال!هين.منأيضاأخرىوأشياءوالأطباقالتماتيل

وتزيل)تنور(كيلنزتسىحارةأفرانفييضعونهثم

بصورةجامداحينئذويصبحالطينمنالماءالحرارة

الطينأنواعأنصعماء.بإضافةتليينهيمكنولامستديمة

فييستخدمالذيالصينيالطينأوالكاولينهوبياضا

الورقصناعةتستخدمكما.والخزفالفخارصناعة

إلىوبالإضافة،للورقةوقوةبياضاتضيفحشوةالكاولين

ناعماسطحاالورقأنواعبعضالكاواسينيكعسبذلك

السليكامنكبيرةنسبةعلىالحراريالطينيحتويلامعا.

تصنئقوالبفيويستخدمالعاليةالحراراتتحملويمكنه

.الأفرانوتبطينالحراريالطوب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحز!،الصينيالطفاليةالتربةالألومينا

الطوبةالحزد!لبلاطا

المحروقاللإنالسليكاالبشونيت

الكاولينالألومنيومسليكاتالقصارتراب

حجر،المرلميكلسيراالتربةا

عدىوهو.صدبةترابيةمادةمننوعالمحروقالطدق

فييوضعنضيجطينفهو،الأخرىالترابيةالمادةغرار



الأصفراللونبينماالطينهذاألوانوتتفاوت.لحرقهأفران

الأحمر،اللونظلالومختلفالبنىاللونإلىالبرتقالي

غالباالناضجالطينويستعمل.لامعغيريكونماوغالبا

الزينةوقطعوالاجر،والنوافير،الزهور،أوانيلصناعة

الطينأنوبما.الحدائقزينةوتماثيل،العمارةلهندسة

فإن،مختلفةأشكالفيبسهولةتشكيلهيمكنالمحروق

منالأوليةالنماذجلصناعةيستخدمونهالنحاتينمنكثيرا

تماثيلهم.

فقد.التاريخقبلماعصرمنالمحروقالطينعرفوقد

لصناعةالقدماءواليونانيينالرومانمنكلاستخدمه

وغير،والأنابيب،الإضافيةوالقنوات،التزيينيةتماثيلهم

البناء.موادمنذلك

للكرةالشمالىالنصففييعيشطائرا!ج

عدةوهناكما.حذإلىالمنزليالدجاجويشبهالأرضية

والمستنقعاتالغاباتفيتعيشالطهوجطيورمنأنواع

العشبية.والاراضي

حوافعلىالأوروبيالأسودالطيهوجويعيش

الديكباسميعرفالذيالذكروللطائر.الحرجيةالمناطق

فوقلحميةزوائدولهلامعمسودأزرقريشالأسود

طيهوجويعيشالمميز.القيثارةشكلولذيله،عينيه

يتغذىحيثالمستنقعاتمناطقفىالأحمرأسكتلندا

أنواعمنأسكتلنداطيهوجويعد.الخلنجبنباتأساسا

أمريكاطيهوجويضم.الأوروبيالصفصافطيهوج

الغاباتفييعي!قالذيالتنوبطيهوجالشمالية

الذيلالطهوجالحادويمستوطن،الشماليةالصنوبرية

عرضهخلالالقيثارةيشبهالديذيلهينشرالأسودالطيهوجذكر

الرائع.الغزلي

196الطد!وج

فىالقصيرةوالأشجار،الكثافةقليلةالحرجيةالأراضي

حدة.المت!الولاياتغربىشمالوفىكندا،

حتىينمووهو،باهثريشللطهوج.العامالشكل

مثلأصابعأربعةوله.الكبيرةالدجاجةحجمإلىيصل

،الارضسطحفوقالإصئالخلفىويرتفع،الدجاجة

وأالمرتفعةالبقاع!ىعادةويعي!ق.منخريهالريشويغطي

الطهوجأنواعمعظمسيقانالريشويغطي،الشمالية

التجمد.منلحمايتها

فيالرقصمنبنوعإناثهاالذكورتغازل.العادات

غريبة،صيحاتوتصطر،ريشهاوتعرض،التزاوجموسم

الغزليةالاستعراضاتهذهوتجري.بضراوةالذكوروتتقاتل

.عامبعدعاماوفخدممهاجعتسمىخاصةأماكنفى

علىجيدامخفيةأماكنفيأعشاشهاالطهوجطيوروتبني

بيضة15و01بينعادةالطهوجأنثىوتضع.الأرض

وتغادر.اللونبنيةنقطذاتالبرتقالياللونإلىتميلصفراء

يتهددهاوعندما.الببضمنخروجهافورالعشالصيصان

التيالصيصانتحذرحادةصيحةتصدرالأمفإنالخطر

ريشهالونويساعدها.تامسكونحالةفىعندئذتبقى

طيورمنالمجموعةوتسمر،أعدائها.منتتخفىأنعلى

.السرببالمالطهوج

الصيف.فيوالتوتالحشراتالطهوجطيوروتقتات

البذور.لتقتاتال!!ححقولتزورفإنهاالخريففىأما

والبراعم،والأوراقالزهورأكلعلىالشتاءفىتعيمقبينما

نإ.والمزروعاتالنباتاتبنموالغذائيةعاداتهاتضرولا

تصبحثمالشماليةوأمرب"!اأوروبافيتزدادالطهوجطيور

ويعتبرعاما.11إلى9منتتراوحفتراتمدىعلىنادرة

معمموهامظهرايعطيهافييللونيميلمخططريم!لهالتنوبطيهوج

الغابة.أرضفيالمبقعالضوء
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تستعمللأنها،جيدةصيدطيورالطيهوجالصيادون

صياديها.مناللإفلاتفيذكاءها

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المطهوقالطهيهوجالسمانىالحجل

الأمريكيالطهوجالألبىالتلوجحجل

أنواعمننوعينعلىيطلقاسمالأمريكىالطيهوج

فيالطيورهذهوتعيش.الشماليةأمريكاطيهوجطيور

الأمريكية.المتحدةالولاياتمنوالغوبيةالوسطىالسهول

ويزنسم،45حوالىالكبيرالسهوبطيهوجويبلطول

إلىضارببنىريشهولونواحدجرامكيلومنيقربما

سوداءبخطوطالأعلىفىاللونأبيضوهو،الصفرة

متعامدةبنيةبخطوطأبيضفهوالأسفلفيأما،متعامدة

طيهوجأما.بنيةخطوطذوداكنبرتقالىرأسهولون

طولهويبلغما،نوعاحجماأصغرفهوالصغير،السهوب

الكبير.الطهوجمنلوناأفتحوريشهسه!،4.نحو

فخلال.عاديةغيرغزليةتودديةبعاداتالطهوجيتميز

الذكر،رقبةعلىالقنزعةريشينتصب،الملاطفةعملية

يتهدلان.ويتركهماجناحيهويبسط،ويرفعهذيلهوينشر

طنيناويصدر،حنجرتهطرفىعلىموجودينكيسينوينفخ

فترةخلالوالرقصالقفزفىالذكريأخذكما.أجوف

الملاطفة.

شديداانخفاضاالأمريكيالطيهوجعددانخفضوقد

فيذلكسببويعودالتاسئكلشر.القرنمنتصفمنذ

الطيهوجويوجد.الحراثةنتيجةبيوتهتدميرإلىالأولالمقام

الوسطى،السهوبمنطقةمنالجنوبيالجزءفيالصغير

الطيهوجويعيش.تكساسوحتى،كنساسمنالممتدة

باتجاهوإلينويميتشيجانمننائيةمناطقفىحالياالكبير

فىيعي!قكان،السابقوفى.الكبرىالسهوبنحوالغرب

الطهوجويعيش.ماساشوسيتسمنالقصيةالشرقيةالمناطق

الكبير،الأمريكىالطهوجمننوعوهوأتواتر،الأمريكي

،الطيهوجدجاجالقرضوقد.فقطتكساسشاطئعلى

مندالكبير،الأمريكىالطهوجأنواعمننوعوهو

العشرين.القرنمنالثلاثينيات

.الطيهوجالطائر،:أيضاانظر

موطنهالري!كثيفطائرالمطو!الطدهوج

قرعتحاكىالتيبالأصواتويشتهر،الشماليةأمريكا

خاصاعودايلتقطوهو،بجناحيهالذكرويصدرهاالطول

المبكر.الصباحفيسماعهيمكنالذيالصوتهذاليصدر

يصدرالطائرأني!خونطويلةلفترةالأحياءعلماءوظل

وأصدرهبطرقأوبجناحيهالعودعلىبالطرقالصوت

يمكنصوتاويصدربجساحيةالهواءيضرباللطوقالطيهوجذكر

.بعيدةمسافاتمنسماعه

التصويربآلاتالتقطتالتىالصورولكنبهما،آخرشىء

الضربيكررالواقعفيالطائرأنأظهرتالسرعةفائقة

ويكون،صوتيةفرقعةفيحدث،بجناحيهالهواءفى

عندماولكن،متقطعةفتراتوعلىمنتظماخافتاالصوت

يمكنطويلا،دوئايصئالطرق،عملهفيالطائرينشط

.بعيدةمسافاتمنسماعه

وقد،سم04إلىطولهيصلحتىالذكروينمو

ولون،عنقهيطوقالذيالري!طوقمناسمهاكتعسب

يبدوحتىينشرهأنويمكنه،لامعأسودالريم!هذا

الأشجار،جذوععندأعشاشهاالطيورهذهوتبنى.كالياقة

العشيسعوربماالأعشالق،بناءفيالأوراقتستخدموقد

بيضة.41إلىتسعمن

فىأما،الخريففىالجنوبإلىالطورهذهترحلولا

وتنمو،يدفئهحتىطولهويزدادالساقريشفينموالشتاء

الجليد.علىالسيرمنيتمكنحتىأغشيةشبهأصابعهبين

الطهوخ.:أيضاانظر

بمالعربيةالبلادفيالبريالحيوانانظر:.الطيور

علم.الطيور،الطائربم

العدميةبالدراسةالطيورعدميعنى.عكلمالطيور،

وتصنيفها،وتاريخهاالطيور،وصفوشضمنللطور.

وقيمتها،البيئيةوأهميتها،ونشاطاتها،وتفرعاتها

علماءيدرسهاالتىالأنشطةتشمل.للناسالاقتصادية

الصغار،وتربية،الأعشاشوإقامة،التزاوج:الطيور

ويستخدم.والهجرةلإبحار،وا،لطرانواوالغذاء،



396الطيوريابن

تسجيليجريكماالطور،نشاطاتلتوثيقالتصوير

أغانيها.

للناسوأهميتها،المسليةوعاداتهاالطيور،جمال

كل،الأخرىالمنتجاتأوواللباسللطعاممصدرابوصفها

الطور.ومراقبى،والهواةالمحترفينالعلماءيجذبذلك

الشرقدولوبعضالغربفىالناسمنكثيروهناك

عامإنجلترافىتأسسوقدالطور.نواديإلىينتسبون

الطور.علىللمحافظةالدولىالمجلسام229

المود!وعةفيصلةذاتمقالات

ئرالطاجيممي!حود،أودوبون

الطيورعلىللمحافظةالدوليالمجلساصورالرا

ام(.701ا-020هـ،41.05-1)الطيوريابن

بنالقاسمبنأحمدبنالجبارعبدبنالمبارك،الحسينأبو

.الطوريبابنالمعروف،الصيرفىالبغداديعبداللهأحمد

المكثرين.النقلةبقيةالمفيد،العالمالمحدث،الإمامالشيخ

وأبيشماذانبنعليوأبيالحرفىالقاسمأبيمنسمع

السجزيمسعودمنهسمع.وغيرهمالعشاريطالب

صالحاشيخاكان.وغيرهمالسلفيطاهروأبووالحميدي

صحيحفهما،ممحدوقا2أمينامتقناثبتاثقةمفيدامكثرامحدثا

الخير.كثيرالسمتحسننوقورا،ورعاعفيفاصيناالأصول

حتىسمعبمااللهو!محهلمافادته،الناسوسمعالكثيركتب

ولمسماعا،البغداديينأعلىوصار،الروايةعنهانتشرت

الحديث.بغيرقطيشتغل





الهجائيالترتيبفىعشرالسابعالحرفالظاء.ظ

العربية،الأبجديةترتيبفيوالسائوالعشرون،العربى

انظر:.الجملحعسابفي9(00)الرقمعددياويساوي

هذايأتي،القديمالصوتيالترتيبوفي.الجملحساب

وفىأحمد،بنالخليلعندعشرالسابعالترتيبفيالحرف

الصوتىالترتيبفيأما.جنيابنعندعشرالثالثالترتيب

علماءمعظمعندوالعشرونالخامسالحرففهوالحديث

المعاصرين.الصوتيات

مجهور،احتكاكىصوتالظاء.الصوتيةالصفات

الثناياأطرافبيناللسانطرفبوضعينطق،ألمشانىبين

خلالمنالهواءبمرورتسمحبصورةوالسفلىالعليا

مؤخراللسانمئرفع،الاحتكاكفيحدثضيق،منفذ

فيحدثقليلاالخلفإلىورجوعه،الحنكأقصىإلى

الصوتيةالأوتارتذبذبومع،التفخيمأوالإطبادتى

تختفي،الشمسيةالحروفمنوالظاءالجهر.فيحدث

.الظرففيمثل:،كتابةلانطقاالتعريف)أل(لاممعها

الصامت.انظر:

المعجمةالحروفمنالظاءحرف.الكتابيةالصفات

كلفيالأيمنالجانبعلىأعلاهابنقطة)المنقوطة(

ظهكذا:مفردةالنسخخطفيوتكتب،الكتابيةأوضاعها

مثل:فيظهكذا:قبلهابماومتصلة،شواظمثل:في

ظرف،مثل:فىروهكذا:بعدهابماومتصلةحظ،

.حظوظمثل:ؤيظهكذا:ومابعدهابماقبلهاومتصلة

الألفباء.؟الأبحدية،العربيةالحروفأيضا:انظر

.(-م191!،هـ-ا)337حسنظاظا،

أشمهرمنيعدمصريعالمظاظا،توفيقمحمدحسن

العبريةلاسيماالص،مية،واللغاتالعربيةاللغةفيالختصين

وفيمافيها،والخبراءأساتذتهامنالطليعةفييقفالتي

اليهود،انظر:.وصهيونييهوديوفكرثقافةمنبهايتصل

لصهيونية.ا

للقرآندراستهوبعد،القاهرةفيظاظاحسنولد

علىوحصلالنظامى،التعليمدخلالريففيالكريم

فيهاتخرجحيث،القا!رةبجامعةالتحقثم،العامةالثانوية

.ام419عامالساميةواللغاتالعربيةاللغةفيبليسانس

العبريالأدبفىالماجستيرعلىحصلام449عاموفى

فلسطين،فيباالقدسالعبريةالجامعةمناليهوديوالفكر

العاليالدولةدبلومعل!احصلحيثفرنساإلىسافرثم

بباريصراللوفرمدرسةمنوالحضارةوتاربالفنالاثارفي

بباريسالشرقيةاللغاتبمدرسةالتحق.ام519عام

طالحرفلممثيلىخاصةطرو

!

الريه.مورسإصثهادأث

بحدلةأ!-

لأصايعا

-السحوىبفيالستخدمةالإثلاريةهـكل

الرلي.الخطمنمختلفةبأنواعإظأالظاء

ظظ

الفاوسيالنسخالكوفى

الطباعي.النسخفيالطاءمننماذج

بم

بلمايةم!غصل

لأ

لدسائىا

صأ
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ما589عامفىثمدبلومها،علىام559عاموحصل

بجامعةالسوربونمنالادابفيالدولةدكتوراهعلى

الأولى.الشرفبدرجة،باريس

اللغويةالدراساتكرسيام969عامفيشغل

الجامعاتمنبعددالتدريسومارس،الإسكندريةبجامعة

العربيةبيروتوجامعة،بالمغربالرباطجامعة:مثلالعربية

وجامعة،بالعراقوالبصرةوبغدادالموصلوجامعات،بلبنان

أستاذمنصبشغلوأخيرا،بالسوداندرمانوأمالخرطوم

بالرياضسعودالملكبجامعةالعبريةوالدراساتاللغةفقه

مدةالمنصبذلكفىواستمر،الصحوديةالحربيةبالمملكة

فىمستشاراليعملذلكبعدالتدريستركعافا.عشراثنى

الإسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركز

.بالرياض

بينالمتوزعةالمؤلفاتمنكبيرعددظاظاللدكتور

تضمباليهود.المتصلةوالبحوثاللغويةالدراسات

؟والإنساناللسان:هيكتبثلاثةاللغويةالدراسات

المتصلةالبحوثأما.العربكلام،ولغاتهمالساميون

الشخصية،اليهوديالدينيالفكر:كتبهفتمثلهاباليهود

الصهيونية؟اليهوديالفكرفيأبحاث،الإسرائيلية

منعددإلىبالإضافةهذا)بالاشتراك(.وإسرائيلالعالمية

منوالعديد،والإنجليزيةوالفرنسيةالعبريةباللغاتالمؤلفات

خمسةمدىعلىنشرهاالتىالاهتماماتالمتنوعةالمقالات

جمعوالتي،السعوديةالرياصصحيفةفيتقريباعاماعشر

هو-الكشكولبعنوانكتابفيمنهاوعشرينتسعا

.ام499عامصدرالصحفيةزاويتهعنوان

م(.7721-؟هـ،676-؟)بيبرسالظاهر

الملك،الدينركن،الصالحيالبندقداريالعلائىبيبرس

والأخبارالفتوحاتصاحب.والشاممصرسلطانالظاهر،

.لآثاروا

إلىنقلثم،سيواسفبئفيأسر.القبجاقبأرضولد

آيتكينالدينعلاءالأميراشتراه.القاهرةإلىومنها،حلب

نجمالصالحالملكعليهقبضفلما،عندهوبقيالبندقدار،

أعتقه.ثمخدمهخاصةفىفجعلهبيبرسأخذأيوبالدين

العساكر)أمير(أصئأتابكحتىبهتصعدهمتهتزلولم

فىالتتارمعهوقاتلقطز.المظفرالملكأيامفيبمصر

،فقتلوهقطز،قتلعلىالجيشأمراءمعاتفقثم.فلسطين

.ام925هـ،658سنةوالشاممصرسلطنةبيبرسوتولى

هذاعنعدلثم،الفتوحاتأبيالقاهربالملكوتلقب

يباشرجبارا،شجاعاوكانالظاهر.بالملكوتلقباللقب

والفرنجالتتارمعالهائلةالوقائعوله.بنفسهالحروب

النوبةبلادمنها،العطمةالفتوحاتوله)الصليبيين(.

لهاوالسلاطينالخلفاءغزوكثرةمعقبلهتفتعولمودنقلا

الخلافةأيامهفىوانتقلت.السرحأبيبناللهعبدعهدمنذ

وأخبارهوآثاره.ام026هـ،965سنةالمصريةالديارإلى

مرقدهحولوأقيمت،بدمشقتوفىجذا.كثيرةوعمائره

الظاهرية.المكتبة

موقعة؟،جالوتعين؟تاريخمصر،أيضا:انظر

الحاسمة.المعارك

ذواتالثدييةالحيواناتمنلمجموعةاسمالظيي

الفصيلةلنفستنتمىوهى.المفرغةوالقرونالحوافر

ضخمة.قطعانفيمجتمعة،القرونإلىتفتقرالتى،الإناثتتجولماوكثيرأكينيا.فيالعشبيةالسهولعبرتقفزالإمالامنمجموعة



وضئالوقوفمنام8،يسبارتفاعهحاجزايقفزأنيستطعالعلند

.كبيرةأوصغيرةقطعانفيالظيهذايعيحق.الثابت

بالأيائل،شبهاأكثرأنهاإلا،والثيرانالماعزمثلالحيوانية

انظر:الماشيةمثلمجترةوالطاء.ورلتميقةنحيفةلأنها

.الحيوانالمجتر،

أنواعمنوللعديد.حياتهاطوالبقرونهاالظباءتحتفظ

عادةالذكوروقرون.قرون-والإناثالذكورمن-الظاء

،قصيرةقرونلهاالظباءوبعض.الإناثقرونمنأكبر

التواءفيوأحيانا،منحنيةقرونهاوالأخرى.مستقيمة

نتوءاتلهاأخرىبينما،ناعمةالظاءقرونبعض.حلزوني

796الظبي

القليليوجدحيثالصحراويةالمناطقفييعيشأنيمكنالغبرةظبي

إفريقيا.جنوبفىويوجد.الدائموالماءالنباتاتمن

الطاءقرونتتشكلطولها.امتدادعلىالشكلدائرية

كفروعمطلقاالقرونتتشعبولامفرد.عظميلبحول

.الغزلانلدىمثلماالأشجار،

فيقليلةأنواعوتوجدإفريقيا،فيالطاءمعظمتعيم!

ظبياليسالشماليالأمريكيالقرنالشائكوالغزالاسيا.

الغزالانظر:.الظييشبهأنهمنالرغمعلىحقيقيا،

البونجووالديكرمثلالطاء،بعضتعيش.القرنالشائك

.الجبالجوانبعلىالاخربعضهاويعي!ش.الغاباتفي

وأمنفردايعيشالدكدك

فيأسريةمجموعاتفي

الكثيفة.الغالاتمناطق

سريعايلجأأفزعوإذا

للاختباء.



الظبى896

والشحيرات.الحشائشوسطالتمويهلولهلهويوفر.السهليةالعاباتفيصغيرةمجموعات!ييعيم!الأكبرالكود

إفريقياوسطولتشويسيتاتونجامثلمنها،القليلويعيش

الجافةالسهولفيتعي!قمنهاأنواعالكن.المستنقعاتفي

مكانأيمنأكثرإفريقياوجنوبيشمرقيمنالعشبيةأو

آخر.

كذلكوتربي.للططمالظاءالأفارقةبعضيصطاد

والظاءللحومها.الظاءأنواعمنالعديدالصيدمزارع

!مقطعائالأن؟الاستوائيةالمناطقفيجيدةلحومحيوانات

أكثرالإستوائيةالنباتاتمنأنواععلىتتغذىعديدةأنواع

مقاومةالظاءلدىفإن،لذلكإضافة.الضأنأوالماشميةمن

الامشوائية.للأمراضأعلى

وتهربالخوفشديدةالظباءأغلبوالمظهر.العادات

الحيواناتأسرعمنالأسودوالظيوالغزالأعدائها.من

حينمانفسهاعنتدافعالظاءمنوالقليل.العالمفي

القاتم،والظبيوالغبرةالنووهيذلك،عليهايتوجب

الأخرىالحيواناتتحذروأحياناإفريقيا.فيموجودةوكلها

.الحيوانانظر:الخطر.منالظاء

)مساحةمنطقةعنالظاء،معظموسطالذكر،يدافع

الذكورتدخلهالكيلاالتوالد،موسمخلال(الأرضمن

الذكورمعوتتزاوج،المناطقالإناثوتزور.الأخرى

اختيارها.حعسب

وافيفالدكدكأحجامها.حيثمنالطاءتختلف

الاخر،وبعضهاتقريئا،كبيرأرنبحجمفيالصخري

الثور.حجمإلىلتصلتنموالعلند،وعلخاصة

القليلعداالشعر،منكسوةالظهباءمعظمجلدتكسو

الكسوةهذهتبدووقدالشعر.الأشعثالماءظبيمثلمنها

الألوانأكثروالرماديوالبني.عديدةونقولقظلالفي

الرياضة،لمتعة،القدممنذللقنصالظاءتعرضتشيوعا.

قطعاناالصيادوندمروقدوجلودها.للحومهاوكذلك

منآلافاتضمكانتالتي،الإفريقيةالطاءمنمعينة

نادرةالظباءأنواعأجملمنالعديدأصبحتوقد.الحيوان

والماريةالعملاقالقاتموالظبيالمؤزرالظبيمثلالوجود،

الأراضىفيفقطموجوداأصبحالاخروبعضهاالبيضاء.

مثلالآخر،بعضهاأفنىقدالجائرالصيدأنكما.الخاصة

.الأزرقالظبي

الموسوعةفيأخرىمقالاتتص!الظباء.أنواع

فيصلةذاتمقالاتانظر:الظاء.منعديدةأنواعا



996الأسودالظبي

نصففيكلهاعديدةأنواعوتوجد.المقالةهذهنهاية

الرباعيالظبيهوالانواعهذهأحد.الشرقيالكرة

القرونمنبزوجينالهنديالظبيهذاذكرويتميز،القرون

الظبيمنعديدةأنواعوتعيشواحد.زوجمنبدلأ

التيالخطوطوتجعلهاإفريقيا.وجنوبيوسطفيالمسرج

وتتميز.سرجإلىمشدودةكأنهاتبدوأجسامهاعلى

.قرونبوجودالنوعهذامنالذكور

الشمواهيشبهصغيرظبيوهو-الكلبسبرنجريعيم!

إلىإفريقياجنوبمنالصخريةالأماكنفي-الأوروبى

حوافرهأطرافعلىالظبيهذاويمشيشمالأ.الصحراء

واثقة.خطواتتعل!التى،المستديرة،الضيقة

للزرقة.ضاربرماديلونههنديظبيالنلجايو

ذقنه.تحتطويلوشعر،قصيرةبقرونالذكرويتميز

-الجمزبوكفيهابما-الإفريقيةالظاءمنالعديدوتسمى

مستقيمةبقرونمعاوالإناثالذكوروتتميز.مارية

تقريبا.

يعيشاللونخفيفكبير،حيوانفهوالغبرةظبيأما

ويعيششمالأ.وجامبياأثيوبياإلىإفريقياجنوبمن

أصغرلكنهالغبرةظبيإلىينتميالذي-القاتمالظبى

مقوسةكبيرةبقرونشميزوهوإفريقيا.جنوبفي-قليلا

يسمىبيضاء.سفليةأجزاءمعغامقبنيأوألممودولون

ا!لاء.ظبيلإفريقياالجنوبيالنصفظباءمننوعان

صيدهعند،أليفكحيوانالماءظبيتدريبويمكن

صغيرا.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

القرقرالصخريالظيالإمبالا

الكودووعلالعلند،الإفريقيالتيتل

المهاةالصخريةالجبالعنزظبي،الجمزبوك

حيوانالنو،الغزالالدكدك

الأسودالظي

الهندفييوجدرشيقظبيالأسودالظيي

للاصفرارمائللونالذكوروصغارللأنثى.والباكستان

أبيض.أرجلهامنالداخليةوالأجزاءبطهاولون.والسمرة

عدافيما،لامعأسودإلىلونهايتغيرالذكوركبرتوكلما

وجوههاعلىوالسمرةللاصفرارالمائلاللونمنرقعات

سم.8.حواليكتفيهعندارتفاعهيبلغرقابها.وخلف

54بينماطولهايبلغحتىالشكلالحلزونيةقرونهوتنمو

الأسودالظيويحتفظ.الرأسحتىوتنتظمسم،7و.

فىالسهولالسوداءالظباءتجوب.حياتهطوالبقرونه

منوهيأحيائا،الحرثتتلفوقدالكلأ،ترعىجماعات

العالم.فىالحيواناتأسرع

.الحيوان:أيضاانظر

تجوبءالسوداءلظباا

والساكستان،الهندسهول

الظباءذكورالكلأ.ترعى

طويلةقرونلهاأعلاه

تبقىالشكلحلزونية

حياتها.طوال



الصخريالظبي007

للاالإلاتبينماومستقيمةقصيرةقرودلهالصخريالظبيذكر

منفردا.يعيث!وهو،قررن

جنويفىيعيشصغيرظبياوريا!ب

اسمالمحليةاللغةفيعليهويطلقالوسطىإفريقياوشرقي

الصخريالظبيويبلطول.للحمرةالمائللونهعلىيدل

حوالىويزن.سم5هحوالىالكتفعندالكبير

بلاالإناثبينمامستقيمةقصيرةقرونللذكور.كجمأا

الغاباتفيبمفردهاعادةالصخريةالظباءتعيعق.قرون

يأتشربأندونالعيشويمكنها.معينةمنطقةفيوتبقى

التيوالأوراقالأعشابمنعليهتتحصلبمامكتفيةماء

تأكلها.

)الحادا!الظبي)صورة(،الثديياتانظر:الماء.ظيي

والمظص(.

والرماديالبنيبينألوانهتتراوحصلدمعدنا!

يتألفالذيالأبيضالعقيقمننوعوهووالأسود.الغامق

المتناهيةالمساماتذاتالكوارتزمندقيقةبلوراتمن

الأبيض.العقيقانظر:.الدقة

صغيرةكتلهيئةعلىالأحوالمعظمفيالظريوجد

الحجرأوالكلسيالحجرمثلأخرىصخورداخل

اسممنهالفاتحةالألوانذاتالأنواععلىويطلق.الجيري

.الموان

المعدنعلىالكيميائيةالتأثيراتطريقعنالظريتكون

والأكسجينالسليكونمنتركيبةعلىيحتويالذي

المعادنخارجالسليكاياذابةالمياهتقومالسليكا.تسمى

الموجودةالمياهتخرجثم.الأوبالتشبهمادةذلكعنلينتج

الظر.تاركةالمادةهذهفى

يمكنبحيثمستويةحبيباتذاتالظرأنواعمعظم

ماعصورفيالناسوكان.مقوسةناعمةرقائقإلىقطعها

الحادةالأدواتمنهليصنعواالظريشكلونالتاريخقبل

وفى.السهامورؤوس،والحراب،كالسكاكينوالأسلحة

وأبالحديدالظرضربأنالإنساناكتشفماوقت

النار.ليقدحالظراستخدمثمومنشرر،عنهينتجالصلب

تصنعكانتالتيالمصونالزندبنادقصانعواستفادوقد

التالمئالقرنأواسطوحتىعشرالسابعالقرنمنالفترةفى

الخاصية.هذهمنعشر

علامماتميفروذوصغيرحيمانالأصلكيالظر؟ن

برشيقومإذ،النتنةبرائحتهويعرفوبيضاء،سوداءمميزة

وتستمرالخطر.أوبالخوفيشعرعندماالرائحةمنتنسائل

عليه.ترشالذيالجسمكانمبهماأيامعدةالرائحةهذه

قربغدتينمنويصدر،المسكيرشهالذيالسائليسمى

الرشالأمريكي.الظربانويستطيع.الظربانذيلقاعدة

الوقوفطريقعنتحذيراويصدرأمتار،أربعةبعدعلى

بهماالأرضضربأوالأماميتينقدميهأخمصعلى

أنواعأربعةوهناك.الهسهسةأوكالهريرصوتوإصدار

)ذومقلنس2--مخططأالأمريكيةالظرابينمنرئيسية

أنفذو3-الجسد(بقيةعنمختلفكالقلنسقرأس

مبقع.4-خنزيري

عريضانأبيضانخطانالخططالأمريكيللظربان

رفيعأبيضخطيمتدبينما.رأسهأعلى7الرقميشكلان

الظربانوينمو.وجههوسطمنالسفلىالجزءفي

سم4هو33بينطولهيبلغأنإلىالخططالامريكي

فىالخططةالظرابينمنالنوعهذاويعيش.الذيلباستثناء

وأمواطنفىويوجد.المكسيكوشمالالشماليةأمريكا

منالمجدبةالقاحلةالأرأضيوفي،مختلفةحيوانبيئات

.بالمدنتحيطالتيوالبساتينالأعشاب

شكلمناسمهأخذفقدالمقلنسالأمريكيالظربانأما

رقبته.خلفأبيضطويلشعرذوطوقوهى،القلنمسوة

الأنهارامتدادوعلىالجبليةالأماكنفيالنوعهذايعيم!

الوسطى.وأمريكاالمتحدةالولاياتغربيجنوبفي

سم.97و56بينماجسمهطوليتراوغ

فيشبهالخنزيريالأنفذوالأمريكىالظربانأما

الأمريكيالظربانولكن.الخططالأمريكيالظربان



محذراالأماميتيرقدميهعلىويقفالألواعهو!أصغرالمرقطالظربان

نتن.برزازعدوهرشقبل

لهوليص،ومكشوفبارزخنزيريأنفلهالخنزيري

ذيولذاتالظرابينهذهوبعض.وجههعلىخطوط

إلى36منالظرابينغالبيةطولويصلبيضاء.وظهور

هوالخنزيريالأنفذوالأمريكيوالظربان،سم48

ويعيش،الجنوبيةأمريكافييوجدالذيالوحيدالظربان

المتحدةالولاياتغربيوجنوبالوسطىأمريكافيأيضا

التلالفيالقصيرةبالأشجارالمغطاةالمناطقفىوخاصة

.الجبالسفوحعندالواقعة

الكبيرةبالب!إلبيضاءالمبقعالأمريكيالظربانيتميز

منيتشكلمستطلالوجهويميز.جسدهكلتغطيالتي

المبقعةالأمريكيةالظرابينطولويتراوحالبيضاء.العلامات

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيوتعيت!سم35و18بين

الوسطى.أمريكاجنوبفيتوجدمابقدر

فيالمبقعالأمريكيالظربانأفرادمنالعديديعيع!

الجافة،الأشجاربأورا!تىتبطنها،الأرضتحتأوجار

الخنزيريالأنفذيعنالمبقعالأمريكيال!بانويختلف

الأشجارفيأحيانايعيع!بينماالقفز،يستيمبأنهوالخطط

الليلية،الحيواناتمنالمبقعالأمريكىالظربانيعد.المجوفة

الظربانإناثغالبيةتلد.النومفينهارهيقضيبينما

،الواحدةالمرةفيصغاروه4بينيتراوحعدداالأمريكية

.عشرةإلىالصغارعدديصلوقد

مثل،والحشراتاليساريعالأمريكيالظربانيأكل

الفئرانأيضايأكلكما.والجنادبوالجدجدالخنافس

وماوالسناجبكالجرذانالصغيرةوالقوارضوالأرانب

اللحوموكذلك،الأحيانبعضفيالبيضويأكلإليها.

107لظرفا

هرير،بإصدارتحذيرهابعدنتنةبغازاتأعداءهيرلقانحططالظربان

بهما.الأرضوضر!الأماميضنقدميهأحمصعلىوالوقوف

وللظربان)الميتة(.النافقةللحيواناتالمتعفنةالمهترئة

البريالقطبمهاجمةعرفأنهغيرقليلونأعداءالأمريكي

الاقرن.والبوم

وقدالعربيةالبيئةبظربانأشبهالأمريكيوالظربان

مجتمعالأرجلقصيركالهرحيوانبأنهالمدممنذوصفوه

طويلالسنور.كأذنىأذناه،وجههفيخطله،الرأس

المنتنة.الروائحكثير.البطنأبيضالظهر،أسودالخرطوم

الكريهةالرائحةخاصيةيستخدمأنهالعربعنهيعرفهومما

نفسه.عنبهويدافعالصيدفييساعده،حدينذاسلاحا

الغازاتهذهيطلقأنهلوحظفقدالصيدفياستخدامهأما

فيصطادهيخرجحتىالضبجحربابعلىالمنتنة

اقتربإذاالنتنةالرائحةتلكيرسلفإنهالدفاعوأما.ويأكله

تللثألصقتإذاالظربانأنالعربزعمحتىعدو،منه

الثوبمنتذهبلاالرائحةفإنأحدهمثوبفيالرائحة

المثلالرائحةبتلكضربوقد.الثوبذلكيبرتحى

تشاتما:ويقولون،ظربانيا:فيقالبهيشتممماوصارت

بنتنالتشاتمفحششبهواظربانا،بينهماجزرافكأنما

.الظربان

مكانه،أوالفعلوقوعزمنلبيانيذكرالمممالظر!

الهلالظهرونحو:صباحا،الفضاءسفينةانطلقتنحو:

انطلاقزمنيبينزمانظرف)صباحا(ف.السحاببين

.الهلالظهورمكانيبينمكانظرف)بين(و،السفينة

فالمحدودمحدود،وغيرمحدودإلىينقسموالظرف

معين،مقدروقتعلىمادل:الزمانظروفمن)المعين(

المحدودوغير.وسنةوشهروأسبوعويومساعة:مثل
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مثل:،معينغيرالزمانمنقدرعلىمادل:منه)المبهم(

ظروفمنالمحدودأما.ووقتوحينوبرهةومدةلحظة

،محصورةوحدودصورةلهمكانعلىمادلفهو:المكان

منه:المحدودوغير.وملعبومسجدومدرسةدار:مثل

مثل:،محصورةوحدودصورةلهليسمكانعلىمادل

وتحتوفوقوشمالووراء)أمامالستالجهاتأسماء

المقاديروأسماء،وخل!قداممثل:ماثلهاوما(ويمين

وكيلومتر.وفرسخميل:مثل،المكانية

وغيرظرفايستعملماوهومتصرفا،يكونقدالظرف

وقد.فرسخثلثالميلونحو:،مباركيوثمهذانحو:،ظرف

بمن،الجرأوالظرفيةمايلازموهو،متصمرفغيريكون

كلقل)ونحو:،السرىالقوميحمدالصباحعندنحو:

78.الساء:!اللهعندمن

ما،الوفيةعلىللنصبتصلحالزمانظروفكل

الزلزالاستمرنحو:محدود،غيرأومنهامحدوداكان

أما.الجمعةيومالرياضيةالدورةبدأتونحو:،لحظة

غيركانماإلاالظرفيةعلىمنهاينصبفلاالمكانظروف

معيسة،مقاديرعلىتدلالتىالمكانأسماءأومحدود،

علىمشيتونحو:،القوةفوقالحقنحو:وفرسخ،كحيل

والمسجدكالبيتالمحدودةالمكانأسماءأمافرسخا،قدمي

ا!لسجد،فيصليتنحو:الجر،بحرففتجر،والنادي

.بالنادياجتمعناونحو:

مثل:،الظرفيةمايفيدعنهوينوبالظرفيحذفقد

ونحو:،الشمسطلوعإليهأذهبقولنا:فىالمصدر،

صفتهكذلكعنهينوبومماالمسجد.قربجلمست

مننحو:،عددهوكذلكطويلا،صبرتنحو:)نعته(،

نحو:،إليهوالإشارة.يسأمأبالكلاحولأثمانينيععش

يماثلها،وماوجميعوبعضكلولفظتا،أليومهذاسرت

النهار.جميعأوالليلكلنمتنحو:

طرففيالفوقيةالمساحةتغطيصلبةصفيحةاطر

للبشرةخاصنموإنه.والقدميناليدينأصابعمنكل

يسمى.متصلبةخلايامنمكونللجلد(الخارجية)الطقة

يسري.ا!لطرقمنهينموالذيالظفرتحتالموجودالجلد

النمويبدأحيثالظفرأصلمنالقريبةالخلايافيالدم

تشيرالتيالشكلهلاليةالبيضاءالنقطةأمابروزا.الأقل

حالةالأظافرماتبينوكثيرأ.الهليلفهيالجزءهذاإلى

الصحية.الإنسان

الحيواناتوأظلافومخالبوبراثنقرونتتكون

يديأصابعفيالأظافرتكونالتيالمادةنفسمنوالطور

فيمختلففنوعالأيلقرونأما.الإنعسانجسموقدمي

النمو.

الظلالأنواع

طلاأ!كجيراالصيرءمصدريسب

ظلاالكبيرالصوءمصدرب

المثعشعالظلتسمىساهتةرظلالأ

اررحلاليمرالصوءدحصالأر

يصيئها.اطلالاإلى

الكاملالطل

المشحتعالطل

يحجبعندماماجسميسببهالذيالظلامهوالظل

ضوءفيتقففعندماما.سطحإلىالوصولمنالضوء

يمكنكانالذيالضوءبعضجسمكيحجبالشمس

مظلمةمنطقةيصئظلكوهكذا،الأرضيضيءأن

لأنهاالفضاءعلىظلأتلقيفالأرض.جسمكبشكل

الخسوفخلالالقمروي!لمالشص!.ضوءبعضتحجب

.الارضظلداخليتحركعندماالقمري

الضوء.لمصدرمواجهاماشيءجانبمنيمإلظل

يكونالحاجز،الجسممنأصغرالضوءمصدركانوإذا

فيعكسالوالشللضوءالمصدرأما.العتمةمتساويالظل

الكاملالظلويحاط.الكاملالظليسمىالمركزقاتمظلا

قاتماالظلويكون.المشعشعالظلتسمىقتامةأقلبمنطقة

أما.السطحنحوالموجهالضوءكليحجزالشيءلأن

الشىءخلالالضوءبعضيمرعندمافيظهرالمشععثمعالظل

السطح.إلىويصل

مظلمةظلالللأجسامتبدوالباهر،الشمسضوءوفى

باهتة.الظلالتبدوالضبابيةالمعتمةالأياموفي.وواضحة

وتشتتمعتما،الشمسضوءيكونالأيامتلكمثلوفى

مماالظلالفىالضوءمنبعفئاالهواءفيالمنتشرةالذرات

يضيئها.

المشعشع،الظل،والخسوفالكسوفأيضا:انظر

المزولة.

(.الزاويةقائم)المثدثالمثلثاتحسابانظر:.الثمامظل

البلادفىالبريالنباتانظر:الغامص.الليلظل

العامض(.الليل)ظلالعربية



307المشعشعالظل

والتفاحالأسودالبنجمثل،والطيةالسامةالنباتاتمنلفصيلةشائعاسمالليلظلنبات.فيات،الليلظل

تجاريمصدرمنهاأنواعوعدة.المميتةوالبلادونةالشوكيحواليمنهاويوجد.الباذنجانياتعلمياتسمىالتىالنبات

والنيكوتينوالبنجينالأتروبينمثلالقلوياتلأشباهفىالنباشاتهذهوتنمو.العالمأرجاءفينوع.0003

أخصىأفياعوظك.القلويشبهانظر.والأسكوبولامين.خماص!بصفةوالجنوبيةالوسطىأمريكا

البرية.الحيواناتمنللعديدللطعاممصدرابوصفهامهمةللغذاء.الليلظلفصيلةمنعديدةأنواعزراعةوتتم

الليل.ظلفصيلةإلىالتيغونبتة،البطونيةزهرةأيفأوقنت!)الفليفلة(وا!فيوالبا!!انوالطماطمالبطاطسوتشمل

مننباتاتبعدةالشعبيةوالفنودالخرافاتأحاطتوقدمثلالمداريةوالأنواعالجرسيوالفلفلالحاروالفلفلالأحمر

بينماوقتفيالاوروبيونربطحيق،الليلطلفصيلةعدذاأيضاالفصيلةوتشمل.الشجريةوالطماطمالنارانجيلا

منهمالكثيروناعتقدكماالسحر.وممارسةالانواعبعض

والبطاطسالطماطمأنالميلاديعشرالسادسفممتالمرناليلظلفصيلةأعضاءبعض

الموسوعةفيصلةذاتمقالاتءأ،بريهح!!*!

المرالمليفلهالحلوالأسودالبنجالمطاطمر!-كحيملمآص!!!جح!3!

.7؟ممج

نباتالمغد،سدومتفاحةالبطونية--!لا4!رر!-

الطماطمالمميتةالبلادونةل!بمبر"-7

نأافترضناإذا.الجزئيالظلهوالغشعشعالظللا3(+

أكبرجرممنالمنبعثالضوءمسارسدكالأرضجرما

وراءالظلمنمعتممجالسيتكون،كالشمسحجماالباذنجانا!طونيةزهرة

المظلمالمجالخارجويتكون.الشمسشعاعلايصلهالأرض

ويسمىالضوء.بعضمروربمسببظلمةأقلاخر4مجا

ويسمىا!لشعشع.الظلالجزئيالإظلالذوالمجالهذا3-:عء!!3

داخلالقمريمروعندما.الكاملالظلالمعتمالداخليالجزء!-!قيى!ل!-؟وع!علأ

،الإظلامتاميكونيكادالأرضتسببهالذيالمظلبمالمجالووضىء!!--!!لالا--ح

للقمر.كلىخسوفينشاوحينئذلأ؟ء3خ؟!!لم!زر!!"كا!3--!-

،ليدكمشعشعوظلكاملظلرؤيةولمحآمكانك33ص!!ء!!

بدونغرفةداخلمصباحمنسم5.مسافةإلىباقترابهاءكا!!في!ء3"صفي!3ء4!

لكييدكخلفبيضاءورققطعةضعللضوء.آخرمصدردد!-
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